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آ)بسضآلرخفألئ!بيثمسير

الثانيةالطبعةمقدمة

الهيمنةدوائراستقرتالمفاجئالسوفيتيالاتحادانهيارعقب

البديل.العدوهوالإسلاماعتبارعلىالغربفيالاستعمارية

خرافة:الإسلاميالئهديد":كتابهفياصبوزيتوجونيقول

وقدرةنفوذاالأكثرالأمميةالقوةالإسلاميشكل":((؟احققةأم

أكئربالإسلامالمؤمنينعدديملغإذ،العالمفيالشمللمعلى

المسلمونويثكل.الدنياأرجاءفيمنتشرينمسلمبليونهن

شرقجنوبإلىأفريقيابينماتمندبلدا56حوإليفيأغلبية

المتحدةالولاياتفيكبيرةوأعدادهمينمووجودهمأنكماآصيا

الأوروبيللعالموبالنسبة.وأوروباالسابقالسوفيتيوالاتحاد

علىترتكزخارجيةوسياصةعالميةرؤيةعلىطويلااعتادالذي

والهيمنة-بلالعالمىالنفوذلحيأزةالعظمىالقرىبينالمنافعة

كانماغالباالسوفيتيوالإتحادالمتحدةالولاياتبينفالصراع

الرأسمالية،والشرالخيرلننصراعأنهعلىتصويرهيتم
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أيديولرحيخطرلتحديدإكراءيمثلكلهالأمركان-والشيوعية

الث!يوعية.اندحارعنتخلفالذيالتهديدفرإغلملءآخرعالمي

عالميةديانةالإسلاموجودفل،مختلفةالحقيقةكانتومهما

وحيوتهالعالمسكانخص!مناممرتحتفنأيديولوجيةةوقو

بخوبإلىأفريمامنممتدإسلاهيعالمفيونفوذهالمستمرة

الإسلاهي.الحطرمنظوررفعفيي!تمرسوفآسيالث!رق

العالميالنظامتشكيليحاولونالنرييونالقادةكانويينما

العالميالعدوالأمميالإسلاماعتبارفكرةتصاعدت،الجديد

الذينالأهريكيينلبعضوبالنسبةالنربضدالمتكتلالجديد

بعدوعزههمقوتهمصديختبرونيدعدوعنيبحثون

نأإعلانولكن.المففلالحصمالإسلاميعتبرالشيوعيةهوت

بارنحربإعلانبمثابةسيكونالمتحدةالولاياتعدوالإسلام

انتهتالذيالمدويالنصربنفستنتهيأنالمحتملمنليسثانية

السياسةصناعأنالحظسوءومن.الأولىالحرببه

علىبرهنواماغالبا،الإعلاموسائللثأنثأنهم،الأهريكيين

رالحركاتالإسلامىالعالميموررنالنظرفصارأنهم

فيكوى!ونهاولاصماءواحدةكلةأنهاعلىالإسلاهية
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.)1(ي!والإرهابالتطرفضوء

الأمريكيةالسياسةخبراءكبارأحدإصبوزتيوجونيقولهماهذا

عملكماتاونجورجبجامعةالدوليةوالشئونالدينأستاذفهو

مهيأالأمريكيالعامالرأي.الأمريكيةالخارجيةبوزارةمستثارا

وهن.السوفيتيللاتحادالبديلالعدوهوالإسلاملاعتبارإذن

السياسةوعناعالغربكابمنجمنرلدىالمتعمدالتفليل

طبقنارلو.واحدالثئاوالمسلمينالإسلاميجعلونأنهمفيه

النتيجةلكانتمعتنقيةوسلوكياتالدينيينالمتعمدالخلطهذا

أوروبافيالمسيحيةفالثعوب.كدينللمسيحيةبالنحبةمفزعة

وسفكوعدوانحروبفيكلهاحياتهاعاشتوالأمريكتين

سيءبهاتدينالتيوالثعوبالمسيحيةأنذلكيفيفهلدماء

خلالمنعنهوحديثهللإسلامرؤيتهفيالغربيفعلكماواحد

بهجاهلونالأمرحقيقةفيهممعتنقيهمنفليلةلقلةرؤيته

ترجمة-اسبوزيوجونتأليف؟حقيقةأمخرأفة:الإسلاميالتهديد)1(

.0،2-18:أصالثروقدار:الناشر.تاسمعبدهقاصمدكور
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أعدإئه.خطرمنأشدعليهخطرهم،تعاليمهعنخارجون

وجهلةحمقىدينكلأتباعبينيوجدأنهبهالمسلموهن

.المبنشدتالدرانيكرميخالفمراكلمنأنداء

1002سبتمبر11صبيحةالجبارالإرهابيالهجومجاءثم

القوةرمز-نيويوركفيالعالميالتجارةهركزبرجيفدمر

رمزالبنتاجونشظاياهطالتكما-المتحدةللولاياتالاقتصادية

صوابهمالمسئولينمنكئيرففقد،الأمريكيةالعسكريةالقوة

.مكانكلفيإلانتقامصيحاتوإنطلقت،ذلكلهموحق

اليمينكانأنالرهيبسبتمبر11زلزالحدوثوإكبولقد

وهولاء،السلطةفيالصهيونيةالمعتقداتذوالأمريكي

للعربالعدإءمنكبيراقدرايحملونالأصوليةبمسيحيتهم

ترصايخعلىالجبارةإعلامهبوسائلذلكفساعد،والمسلمين

الإرهابيالحادثذلكعنوالمسلمينالإسلامبمسئوليةالزعم

يأالعاليالضجيجذلكخضمفيتسمعأنوهيهات.الفطع

والمسلمينالإسلامعلىالحملةوفي.لذلكمعارضةأصوات

رسلوكياتهمثقافاتهمتفييربضرورةتناديدعواتبرزت

بوضوحأعلنتأنلبثتماثم،الفربيةللمفاهيموإخضاعها
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الإيعلامعنردهمهيالمسلمينلإخفتاعالوسائلأففملأن

المسيحية.إلىونحويلهم

عددهأالأمريكيةتايممجلةأصدرت3002يونيه03فقي

المسيحيينعلىيجبهل:الرئيسيموضوعهوكانالأسبوعي

فيه:جاءمالبعضملخصوهذا؟المسلمينئنصير

هذهمئلالمسلمينتنصيرفكرةتئرلمالزمأنمنقرنمنذأ

إلىاندفعوافقدالإنجيليونأما،المسيحيينإلمحافظينبينالحمية

إحتياجاتمستخدمينالملتهبةالتنصيرمجالاتبآخريعرفصارمأ

يصلهالمبالملايينشوبابأنمقتنعينوالروحيةالماديةالمسلمين

الوشبكة.المسيحعودةقبلالآنضرورياصارذلكوأنالإنجيل

ماساشوستسفيالعالميةالمسيحيةدراسةمركزمنالأرقاموتبين

بينتقريياتضاعفقدالإسلاميةالبلادفيالمنصرينعددأن

00027منأكعرإلى15...هن2..8291،1عامي

كليينإنجيليومنهم،إثنينكلبينأمريكيمنهم،منصر

لديختا:التنصيرإرسالياتأستاذبرإسويلجورجويقول.ثلاثة

الشعوبإلىلنذهبمفىوقتأيمنأكرمنصرونالآن
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.الشرارةأشعلقدسبتمبر11إن.المسلمة

المنصرينأنشطةعلىقيودمعمتطابقةتأتيالفورةهذهأنإلا

تزايدمعالمسلمةالأغلبيةذاتالبلادفيالحكمنظموضعتها

الضغوطهذهأدتوقد.فيهاالغرليالعسكريللوجودالعداء

اليمنفيمنصرينأربعةقتلحيثمأساويةإنفجاراتإلىأحيانا

الئتصيرإرساليات:كتابمؤلفجوثريستانيقول.ولبنان

فعندما.التكاليفحسابفيالناسبدألقد:الثافةالألفيةفي

نإ.تقتلقدفإنكالخطأالوقتفيخطأمكانفيمنصراتكون

إلىالمنصرينالإنجيلييندخولإلىاضافةالخاوفهذهمثل

قدفيهاالأمريكيةالقواتدخولأعقابفيوالعراقأفغانستان

التنصيريالحقلفيالعاملينفبعض.أخرىماكلأثار

بكلتذهبقدالاستفزازيةالمنصرينأساليببعضإنيقولون

المسلمونالنقادويتهم.يقدمونهاالتيالحيريةالمساعدات

ومعتقداتهمشخصياتهمبحقيقةيتعلقفيمابالكذبالمنصرين

والغربالإسلامبينالتوتراتأنوبما.أهدافهمتحقيقأجلمن

قدالأوسظبمالشرقالحبراءبعضفمانالتصعيدفيمستمرة

منالنوعذلكهمالمنصرونكانإذاعمايتساءلونبدأوا
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منطقةتحتاجهمالذينالرسميينغيرالمتحدةالولاياتسفراء

المدس.الحوبنربالحديثذعج

الأوسطالشرقلمكتبالسابقالمديركمبولتشارلزيقول

تموالمنطقةإن:الئمانينياتفيللكنائسالقوميللمجل!التابع

جماعاتلدخولالمناسبالوقتهوهذاوليىخطيربمنعطف

ثقابعودمعهشخصدخولهثلهذاف!ن،فيهاأبخية

.يسوعاسمعليهقميصاويلبع!مفرفعاتغرفةإلىمشحل

للمنصرين،فيزاإعطاءترفضالإسلاميةالبلادع!ئراتوفي

مصاعبهناكوتبقى.أخرىمهنايحترفونمنهمكثيرافإن

السياسي.وجهلهمالمنصرينبعضلعجرفةنتيجةطارئة

عامحتىالدينيةالحريةلمراقبةالسفيرسيبلروبرتويقول

الآخرينإنىرسالتهمنقلأسأواقدكئيز!أنلاحظتلقد:0002

كانوهنما.الاضطهادذلكعنفينشأملائمةغيرأساليبنتيجة

أوطانهم.فيبعيدابقواابصرينهؤلاءأنلوالأففعلمن

نافذةفييعيشونالإنجيليصلهملمممن79%أنظهروتد

خاضعةالشعوبتللشأغلبوأن1،04.عرضخطيلين

!للشيطانوأخيراوالبوذيةوالهندوكيةللإسلام

http://kotob.has.itأليهودلتوواةيثهدلاالفرآن



عقيدتهموإخفاءالتمويهفيالمنصرينبعضمحاولاتوهناك

مساجدإلىالمسلمينفيدعون،الإسلاممننوعبأنهاوالزعم

منيعتبرونأنهمأو،الفهإلاإلهلاأنسهادةويعلنونيسوع

المعاناةمندائماالمنصرونويشكو.الإصلاممتصوفيبعض

مصدرأنهمالأمريكيينعنعامبوجهالمسلمينلفكرةنتيجة

التنصيريةالهجمةموجةمعولكنوالإباحيةالساقطةالثقافة

ي!اعدفقدالأوسطالضرقفيالحساسوالوضعالحالية

أمريكا.عنالإسلاميالعالممفاهيمعلي!الأييمفيالمنصرون

علىالمتطاولينأكثرجرإهامفرانكلينعنالكثيرقيلولقد

المفضلينمنوهو.جداضرروةديانة:بأنهوصفهإذالإصلام

فيالحزينةالجمعةقداسواعظكانفقدبوشإدارةعند

فيالمحررةللأمةالإنجيلتقديممموليأحدأنهكما،البنتلجون

العراقكانأنالسنينهنعقودمنذيحدثولم،العراق

."هكذاللعصيرجسررأس
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لهجصةحالياتتعرضالإسلاميةالث!عوبأنإذنواضح

تنطيصاتبهاتقومهجمةوهيقبلمنتحدثلمكبرندتنصيرية

الختلفة.والإعلامالاتصالووسائلبالأموالمدعمةدولية

0

5128/3002بتاريخمقالاالهيرالدترييونصحيفةنشرتولقد

الحربأوالمسلميناستمالةمحارلة،أمريكافي:بعنوان

الإنجيلينالمبث!رينهنعدداجتمعا:فيهجأءمماوكان.عليهم

السبت،أيامأحدفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتمختلفمن

كانكاملايومااستغرقمؤممرفىوذلكالكنائسلاحدىالقريبة

علىوحفهمالم!لميناستمالةكيفيةهومنهالرئيسيالهدف

لحمثالطم!الأسلو!المتحدثونشجع.الإسلاما-ك
-.ء..الر

العهدمننسخوحملوالكرموالودالحبللمسلمينأيظهرون

فيالمسلمينتحويليتمنونأنهمويقولون.لهملاهدائهاالجديدأ

أوطانهمخارجبمهاميقومونالذينوكذلكالمتحدةالولايات

والعدوانالكراهيةالآنالكثيرونويتشرب.عقيدتهمعن

العامبدأتوالتيالمسيحيةالتبثيريةالحركةجذورمنللإعلام
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بعضألسنةعلىقيلتالتيللفقالمثيرةالتعليقاتمعالماضي

فرانكلينأمثالالمبشرينالقادةهؤلاءمنالحادةواللغة.الوزراء

أثارتفاينسوجيريروبرتسونوباتفالويلوجيريجراهام

.سواءحدعلىوالمسيحيينالمسلمينمنتوبيخات

الولاياتأنحاءكافةفيوالمؤتمرأتالتبث!يريةالكنائسوفي

والتيللإسلامالمناهضةالكتبوتوزعالمحاضراتتلقىالمتحدة

عقيدتهمعنالمسلمينتحويلإلىالدأعيةالسياساتعلىتشجع

قادتوالتيبولسباندياناالموجودةوالمجموعة.متوسعبشكل

بتدرلمجاقأمتبأنهاتدعىهناالإسلاممعالتصادممسيرة

فيعقيدتهمعنالمسلمينلتحويلمسيحيأمريكي0045

"الأخيرةسنواتالحست

المعلنةغايتهاكبرىتنصيريةحملةمواجهةفيالآنالمسلمون

الهجومهذاوفي.المسيحيةفيوادخالهمالإسلامعنردهم

فالفكر،الحقائقونشربالعلمالتسلحعليهملهيتعرضونالذي

بالفكر.إلايحاربلا
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يديبينتضعمختصرةتذكرةمنأكثرليسالكتيبوهذا

موضوعاتعنالرئيسةالحقائقمنمركزةمجموعةالمسلم

المسلمين،علىالتنصيريةالهجمةهذهفرضتهاالتيالصراع

مصادرمنالعلميةحصيلتهيزيدأنذلكبعدالمسلموعلى

.أخرى

التنصيريةالهجمةهذهمصيريكونفلنأمرمنيكنومهما

مراتأعلنوافكم.صابقاتهامصائرمنأفضلالمسلمينعلى

القرننهايةقيلالمسلمينتنصيرمنالانتهاءضرورةعنومرات

القه.بفضلظنهمخابوقد.العشرين

آلت!سبيليغنيتصذوأآئؤتهريخفقونكقروأآلدييئإن)

وآلدينيملولنئثئمحضمرةلخئهزتكولتثئمتتييتوتقا

منآئحيثآلتاقميز!ئحثروئجهتصإذكؤوأ

حمعاتتز!ضإتمر!بمضه%ئجيثؤتجحلآلطئب

.الأنفال،1!!أنخنيعروئهمأؤتحثجهغفيقي!خعتبما

555

اليهوديوواةيعثهدلاالقرآن

لوهابعدأحمد
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آلزجصألرخفألئز!ر
الأولىالطبعةمقدمة

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

بعد:أمأ،المرسلينمنالسابقينإخوانهوعلى،النبيينخاتم

69العددفي،الأسبوعيةالدستورصحيفةنرتفقد

عادليدعىلننارئمقالا8/01/7991بتاريخالصأدر

أدلتناوهذه..محرفةليستالتوارة":بعنوان،عطةجرجس

"!الكريمالقرآنمن

وصدىعالصوت:بابفيذلكالصحيفةنضرتولقد

للمناقثةمطروحةنظروجهة":بقولهاالمقالفدتئم.أعلى

.،اليهاببنهاية)أ(:الملحقأنظر01((سمحتملوبهدوء..

555

يروجهالمزاعمتكرارأنهوعرفت-كغيري-لالمقاقرأتلقد

الوسائلبمختلفالناسبينيشونهاالتيكتاباتهمفيالمنصرون
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فيبالجماهيروإتصالاتوإذاعاتومنثوراتصحفمن

كلمةلإلقاءدعيتأنحدثولقد.تجمعاتهموأماكنبيوتهم

أنهفرأيت،بالقاهرةالإسلاميةالمراكزلاحدىدينيةمناسبةفي

يكونحتى،المقالذلكعلىموجزردتقديمالضروريمن

دينهه.أمرمنبينةعلىالمسلمون

منتنصيريمنعوربالبريدوصلني،عامهنأكثرهروروبعد

ايوراةلصحةالإسلاملثهادة1:عنوانهصفحاتأربع

وجدتهوقد.(الكتاببنهاية)ب(:الملحقأنظر1((والإنجيل

...المقالذلكفيجاءلماترديدا

تتدفقالتيالتنصيرمنشوراتمنالبعضيثكوبدأكما

.الهجومهذاعلىمناسببردويطالبون،أبنائهموعلىعليهم

نأأرجوالذيالختصرالكتيبهذايصدرذلكأجلمن

مناسبا.ردايكون

ألقينيين!خيرؤآنتبآلحيئقؤفاؤتتنتئنتاآقتخزتا)

55

الوهابعدأحمد
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:الأولالفصل

!؟المقدسالكعابهوها

العالمية()المسكونيةالفرنسيةالترجمةعلماءطرحهسؤالهذا

أجأبواثم.المقدسالكتابإلىمدخلص:بحنوانفصلبدايةفط

بأنه:عليه

عشرةمنأممنرعلىتمتد،جذامختلفةكتبمجموعة"

وضعبعضها.انحتلفينالمؤلفينمنعشرإتإلىوتنسبقرون

بالونماية.الاخروبعضها(بالآراميةالمقاطعبعضمع)بالعبرية

التاريخيةكالروايةاختلافاالأدبيةالفنونأفدإلىتنتميوهي

العريةوالقصيدق،والصلاةوالوعظالقوانينومجموعة

..والقصةوالرصالة

دعاهمالقهبأنمقتتعينأناسعنالكتبهذهجميعصدرت

الحياةفيومبادئهبتريعهالتاريخف!ه!نايحتلشعبلتكوين

والجماعيةيةالفرفى

عرفواومحررينمؤلفينعملهيالمقدسالكابأيعفار

منهمكبيراعددظل،شعبهموسظالفهحاللسانبأنهم

الجماعة.تقاليدمنمستوحىعملهممعظم.مجهولا
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ظويلازمناانتشوت،النهائيةصيعهاكبهمتتخذأنوقيل

شكلفيالقراءفعلردودآثارتحملوهيالشعببين

بعضصياغةإعادةشكلفيوحنى،وتعليقاتتنقيحات

الأسفارأحدثبللا،الأهميةقليلأوهامحدإلىالنصوص

.)1(1(قديمةلكتبوتحديتتفسيرإلاأحياناهيها

ممتىبكلمؤلفةكتبهي-إذن-المفدسالكتبأسفار

انتشرت،"رمحرر-شهؤلفين"عملنتاجأنهاإذ،الكلمة

نأالتدوينهذالبثماثم،تدوينهاقبلطويلازمناسفاها

وكتبتهالقرائهافعلكرد"وتعليقاتلتنقيحات)اتعرض

سوءاالأمرويزداد،للناسوتفديمهاعليهاالحفاظعنالمسئولين

لأ.مجهولامنهمكبيرعددظل!إذ،بمؤلفيهايتعلقفيما

144ص:ا-فمةالسريحةكتب)1( / rr،عرييةترجمةوهي

الترجمةمنمأخوذة،!849عامببيروتالمثرقدارعنصدرت

باسم:بالفرنسيةوتعرف،عالما251بهاقامالتيالمسكونيةالفرنسية

TRADUCATION OECUMENIQUE de La

BIBLE.
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إلىيحتاجوناليوميةحياتهمفي-الناسكل-الناسإن

،والوفاةالميلادسهادات:مثل،لهاحصرلاا(وثائق"

وثيقةوكل،إلخ..والإيجارالبيعوعقود،الدراسةفيوالنجاح

فيبهاويلقىالإطلاقعلىلهاقيمةلاتصبحالوئائقهذهمن

اليقين.وجهعلىالختصمصدرهايعرفلمإذاالمهملاتسلة

صفةالناسبعضعليهاخلعبأسفاريتعلقالأمركانإذبالنافما

-المصادرالمجهولةالأسفارهذهإن.القهكلامباعتبارهاالقداسة

تلقي-دفتيهبينبوجودهاالمقدسالكتابعلماءاعترفسالتي

كلامهوالمقدسالكتابأنمقولةحولالثمكمنكمفةبظلال

التساهلمنبكثيرتصاغأوليهحقيقةتقر-رإلىتقودناثم،القه

ال!بكلليس:أنتقررعبارةفيالفروضأحسنعلى

الله.كلامالمقدس

555

الأهريكية:المعارفدائرةوتقول

وسلوكهموأقوالهمالث!يوخحكمةالإسرائيليونسجللقدا

يكنلمسجلوهماكلأنوواضح،الهامةالتاريخيةوالأحداث
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الطائفةحياةاستقرتأنبعدأنهإلا،الدينيةبالمسائلمختصا

منعناصر،قصدغيروعن،بالتدريجتظهربدأتالإسرأئيلية

وبهذا،العقائديةلحياتهاركائزالطائفةاعترتهاالادابهذه

إلىبذلكوتحولت،بهتفردتخاصاوقاراالعناصرهذهأعطيت

لمالكبلهذهالأصليينالكتابأنشكولا..مقدسةكتابات

القدالعةهذهمثللهسيكونوسجلوهكبوههاأنبخلدهميدر

)1(.((الأياممنيومفيالإسرائيليةالطائفةحياةفي

مقدسإلىالماضيةالقرونفيمقدسايكنلمماتحرلوهكذا

أرواحوتزهق،أجلهمنغزيرةدماءتسفك،اللاحقةالقرونفي

!الربكلمةسبيلفيتقاتلأنهابزعمكثيرة

555

المقدلر:الكتابمحتويات

هما:رئيسيينجزئيينمن"المةرالكتاب"يتكون

وضعهااصطلاحيةتسميةوهذه.الجديدوالعهدالقديمالعهد

.المسيحيون

.(613:ص-3ج95911طبعة-الأمريكيةالمعارفدائرة1()
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والمسيحييناليهودعقيدةحعسب-القديمالعهدويتكون

أسفار7الكاثوليكيضيفيينما.سفرا93من-البروتستانت

منمأخوذةرهي.((الثانيةالقانونيةالأسفار"اسمتحتأخرى

كريفا.الأبوباسمتعرفمنحولةأسفار

ولوقاوهرقىمتى:الأربعةالأناجيلمنالجديدالعهدويتكون

بعضورسائل،بولىورسائل،المرسلأعمالوسفر،ويوحنا

كتابا،27أسفارهمجموعويبلغ،يوحناورؤيا،المسيحتلاميذ

أكثربعدأي،ميلادية367عامإلاهذامحتواهعلىيتفقولم

المسيح.رفعمنقرونثلاثةمن

:!المسكونيةالفرنسيةالترجمةأعلماء:بق!ل

الثعبعنصدرالذيالأدبكلالقديمالعهدليى"

عليهايعولكتباتعدمؤلفاتاختيارنتيجةهوبل،ليالعبر

قانونية.:السببلهذا،وتسمم

التواريخمخلفةأسفارعدة((الثانيةالقانونية"إسمتحتتجمع

الأسفار(الرسميةالقائمةأي)"قتاذرن9إلىانتماوهاكأزاوالفنون

وطوببايهوديت:وهي،العصورهرعلىجدلموفىحالمقدسة

منومقاطعشيرإخبنويشوعوالحكمةوالثانيأ!ا!ة؟اوالمكابيرن
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هذه.السفرينلهذيناليونانيةبالترجمةخاصةودانيالاستير

منذالكاثوليكيةالكنيسةفيرسمياالمحددالقانونمنجزءالأسفار

.،5631-15451التريدنتينيالمجمع

لم(الحلقدونيةوغيرالأرثوذكسية)الشرقيةوالكنائس

.الأسفارهذهشأنفيصريحاقراراتتخذ

السادسالقرنفيظهرواالذينالبروتستانتالممحلونأما

للكتابملحقاجعلوهابل،قانونيةيعدوهافلم،ع!ثر

وفي.الإيمانلبناءتصلحأنيمكنلاأنهارأيهموفي.المقدس

التيالكتبمنفئةالأسفارهذهتكون،البروتستانتيالمذهب

منحولة.أي"دريفةأبو"تسمى

لم!الثانيةالقانونية"اسمالأسفارهذهعلىيطلقالكثلكةوفي

للاسفارخلافا،لاحقوقتفيالقانونإلىضمتلأنها

أولا.إليهضمتالتي"الألىالتمانرنيم9

تأتينالالأنهاالمقصودبألمعنىتفيانتلكولاالتسميةهذهلا

أيةمنتخلوالتيهذهالكتبمجموعةعندقيقةمعلوماتبأية

داخلية.وحدة
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.)1(الكظئسآراءفيهاتختلفنقظأهامإننا

المسيحيونيزاللااليوموحتىالطويلةالقررنعروهكذا

!..المقدسكابهممحتوىعلىيختلفون

555

:المقدسالكتابنصوص

علىقضاياهاأخطرهيالمقدصةالكتبنصوصقضية

الذيهو-دنيويةأودينية-وثيقةأيةفيفالنص،الإطلاق

بالضبط.قيلماذ!أو،المقالحقيقةيقرر

عنبعيد!،اطمؤلفالأصليةالكلمات:بأنه((النص"ويعرف

الآخرين.لتدخلنتيجةبهايلحققداخرشيءأي

وبعدقبلكلماتمنيأتيما:بأنه"السياق"يعرفكما

تعبير،أوجملةأوجملةضبهأوكلمةمنيتكونقدمكتوبنص

.)2(للنصالدقيقالمعنىتحديدالكلماتهذهضأنمنويكون

.471-146الخسةالريحة)1(كتب

الفرنسي.ورولر،الإنجيزيأوكحفوردممجم)2(
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للفسادتعرضتقدنصوصهأنالمقدسالكتابعلماءويقرر

.القرونعبروالتحريف

الفرنسيةايرجمةعلماءيقول،القديمالعهدلأسفارفبالنسبة

:النصوصتحريف:عنوانتحتالمكونية

النصتفصلالتيالمحرفةالنصوصمنعدداهناكأنسكلا"

نأ:المثالشيلفعلى.الأصليالنصعنالأولالمسوري)1(

بضعةبعدوتردتثبههاكلمةإلىكلمةمنالناسخعينتقفز

غيرها.وبينبينهايفصلماكلمهصلة،أسطر

ه!نفيلكن،ينقلهالذيالنصفيالناسخيدخلوقد

علىأرمخلفةفراءةعلىيحتويهامشياتعيقا،خاطن

ها.ثح

قررتالتيالرسميةالنصصيغةعلىأالموريالنصعبارأتطلق!)1(

وأتدم.الميحبعدالعاشرالقرنحواليأليهوديالدينفينهائيا

بعد085-082بينفيمانسحأيدينابينأمسوري"مخطوط

الخسةالربعةكتبأ1التوراةعلىإلايحتويلارهو.الميح

.(51:ص
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بإدخالأتذهواالأتقياءالتساخبعضأنبالذكروالجدير

تبدوكانتاييالتعابيربعضتح!ينعلىلاهوتيةتمحيحات

خطر.عقائديلتفسيرمعرضةلهم

الكتابنعاملأنعلينايفرضالحقيقيالعلمىالحل

.)1("القديمةالحضارةمؤلفاتجميعنعاهلكما،المقدس

ه

الرجمةعلماءفيقولالجديدالعهدلأسفاربالنسبةوأما

المسكونية:الفرنسية

،واحدةكلهاليستوصلتاالتيالجديدالعهدنسخإن"

ولكن،الأهميةمختلفةفرارقفيهاالمرءيرىأنيمكنبل

.حالكلعلىجداكنيرعددها

بيدكثيرةقرونطوالنسخثمنسخقدالجديدالعهدنصإن

منمعصوممهمواحدهنوما،متفاوتللعملصلاحهمنساخ

كانت،نسخةأيتتصفأندونتحولالتيالأخطاءخلف

عنه.أخذتالذىللمثالبالموإفقة،الجهدمنفيهابذلمهما

.،52:صأالحمسةالثريعة)1(كتب
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حسنعن،أحياناحاولواالنساخبعضأنذلكإلىيضات

أحااءيحتويأنهلهموبدامثالهمفيجاءمايصوبواأن،نية

إلىأدخلواوهكذا،اللاهوتيالتعبيرفيدقةقلةأوواضحة

خطأ.كلهاتكونأنتكادجديدةقراءاتالنص

مرعلىالتبديلمنالنساخأدخلهماأنالوافحجوهن

الذيالنصف!ن،الاخربعضهعلىبعضهتراكمالقرون

التبديلألوانبمخلفمقلاالطباعةعهدإلىالأهرآخروصل

.القراءاتمنكبيرعددفيظهرتالتى

.(1)ي!نفسهالأصلإلىالوصولالأحوالمنحالفيووجىولا

ه

تعرضتأسفارهأنالمقدسالكتابعلماءقرروهكذا

الأصليالنصإلىالوصولمعهاستحالحدابلغالذىللتحريف

بل!متفيضةوأبحاثمضنيةجهودمنذلكفيبذلمهما

نأ)):منهالغرضالنصوصنقدعلميسمىعلماأقامواأنهم

-العاسرةالطبة.ييروت،الشرقدارمنشورات:الجديدالعهد)1(

1 91 Ac7:ص-A.)
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التيوالأسبابالناسخبهقامالذيالتدخلنوعبجلاءيوضحوا

القراءةإلىالارتقاءذلكبعدفبسهلالتدخلذلكإلىدعته

.)1(((الحرد!الوواياتسائرمنهاتفرعتالتيالقديمة

صحرفة.رواياتهيإنمابأيديهمماأنصراحةاعترفواوهكذا

555

.(01:صأالأبقالمرجع)1(
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الثانيالفصل

والإنجملالتوراةتحريف

عنالكلموتحريف".)1(((المخييو!بأنهلغةالتحريفيعرف

.)2(((تييره:اضعه

والكلاموالإلهاموالرسالةالإسارة"بأنهالوحيويعرف

.)3(أالمكتوبءللسيوحيويقال،

للكلمةويقال.الحفاءفيإعلاماللفةفيالوحيوأعلا

.)8("وحياورملهاللهأنبباءإلىتلقىالتيءلهية

الحقتوصيلهوالوحي":الأهريكيةالمعارفدائرةوتقول

بالنسبةاللهلارادةصرأحةالوحيأكثرلكن.الناسإلىالفه.

المكوبةالكلمةوهذه.المكتوبةالكلمةفيكانماهرءنسان

.)5(الإلهيةوالمئيئةبالطبيعةالحاصالوحيكلمفتاج؟

.آباديالفيروز:المحيطالقامرس11(

.نظورابن:الربلان%2(

-اليهوديوراةسهد3إ(دطبحة

.الروسلا!

.(044:ص/32ج5911
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هوصى.رصولهإلىالفهوحيهيوالتوراة

مريم.ابنعيسىالم!يحرسولهإلىالفهوحيهووالإنجيل

وأنه،يفعلوماذايقولماذاعلمهالقهأنيقررفألمسيح

:فيقول،وتعليصهاللهلماذنبل،نفسهمعيتكلملا

يعملأنأحدشاءإن.أرسننللذيبللىليع!تعيمى

نفسي.منأناأتكلمأم،القهمنهوهل:التعليميعرفمشيئنه

نفسه.مجديطلبنفسهمنيتكلممن

ا-ظلمفيهوليسصادقفهوأرسلهالذيمجديطلبمنوأما

((.(18-7:111يوحناا

أتكل!وبماذاأقولهاذا:وصيةأعطانيهوأرسبيالذيا

.1((121:94بونا-

555

علىاعتمادا-آنفاسظرناهاالتيالقليلةالصفحاتفيماإن

ليقطمم-أقوالهموخلاصةالمقدسالكتابعلماءدراسات

والإنجيل.بالترراةالتحريفوقوعبحقيقة
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يكونرقد.فقراتأوكلماتأوكلمةبتعييرالتحريفويبدأ

النصمنإسقاطهاأوالاستبدالأوالإضافةأوبالحذف.لك

بالكلية.لأصلي

عبارةفتتحول:ابن:كلمةإلىعبذ:كلمةتغييرمثلافيكفي

بهالقائلينينقلتحريفأوتغييروهذ!.الفهابنإلى،الفه

السعير!إلىالجنة.

كتبةمارسهالذيبالتحريفإسرائيلبنيأنبياءنددلقد

فيمايقولأرمياالنبيهوفها.العصورعبروخفاظهالأسفار

إليه:اوحي

الربوحيما:قائلاكاهنأونبيأوالضمعبهذاسألكإذاا

..الربقولأرفضكمإني؟!وحيأكق:لهمالقل

تكونإنسانكلكلمةلأن؟بعدتذكروهفلاالربوحيأماا

إلها-الجنودربالحيالإلهكلامحركمقدإذ،اوحيه

(((36-23:23أرميا11

المذكور"الإلهكلام"أنالمسكونيةالفرنعيةايرجمةوتقرر

نص"؟بهيقصدارمياسفرمنوالعشرينالئالثالإصحاحفي

textمكترب dcrit.))
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ربه:منتلقاهالذيالوحيفينفسهارمياالنبييؤكدهماوهذا

إلىإظحقا.معناالربوشريعةحكماءنحنتقولونكيف"

((.،18:8ارميا-الكاذبالكتبةقلمحولهاالكذب

C

-أعمالفيالمقدسالكتابتحريفموضوععالجناأنسبقلقد

)1(."السابقينأسفارتحريففيالمبينهانإ!"منهاسابقة

.6991عامصدرالذي

يتأكدأنالقارممئىيستيملكيمحدودةأمثلةبذكرهناوأكتفي

تحريف.منالأسفارهذهفيوفعمأبعضحقيقةمنبنفسه

555

:التوراةتحريفهنأمثلة

الكتابتتصدرالتيالخمسةموسىأسفاربأنهاالتورإةتعرف

مثالينيليوفيما.الناموس:باسمأيضافتعروالتي،المقدس

.التوراةلتحريففقط

555

.القاهرة--عابدينالجمهوريةشارع8:ألاصملامىالتراثمكتبة:الناشر(1)
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ترجمةفياليينخاتممحمدبشارةتحريف:الآولالمثال

إنجليزية:

موسى:لسانعلى،للبروستانتالمقدسالكتابيقول

مننبيالهمأقيم.تكلمو!فيماأحسنو!قد،:الربليقال"

مابكلفيكلمهمفهمهفيكلاميوأجعا!،مثلكإخوتهموسط

يتكلمالذيلكلامييسمعلاالذيالإنسانأنويكون.بهأوصيه

((.[91-أA:118نثنية-(فهأنتقم)أطالبهأنا،باسمي

مننبيا":عبارةحرفت،"اليومإنجليزيهترجمة":لكن

from:وسطهممننبيا":لتكون((إخوتهموسط among

ll « their own people؟ذا

من"وأما،إسرائيلبنيمنتعنيلم!وسطهممننبيا))لأن

وهمعمومتهمأبناءوبالذاتأقربائهممنفتعني((اخوتهموسط

أسفارفي((الإخوة"لفظاستخدامشاعفلقد.إسماعيلنجو

منرسلاموسىأرسل"قولهفىكما،هذ!ليعنىالقديمالعهد

عرفتقد:إسرائيلأخوكيقولهكذا:أدومملكإلىقادش

فالمقصود(((102:41عدد-...أصابتناالعيالمشقةكل

موسى.يقودهكانالذيالإسرائيليالشعبهمهنا"ياسراثيل"
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بنإسحاقبن((يعفوب"إسرائيلأحفادأحفادكانواوهولاء

أخىعيسوأحفادأحفادوشعبهأدومملككانكما،إبراهيم

بنإسماعيلذريةمنالأدوميينكونعلىعلاوة،إسرائيل

عمهإلىذهبقدكانهذاإسحاقبنعيسوأنذلك.إبراهيم

نبايوتأخاإبراهيمبنإسماعيلبنتمحلةوأخذإسماعيل"

((.،128:9تكوين-لهزوجة

لذريةأخوةيعتبرونالأحفادذريةأنتقررالقديمالعهدفلغة

إبراهيم.هناوهوالأكبرالجدفيمعهميشتركونالذينالأحفاد

هذهحرفتقدأالومإنجليزيةتوجمغ"أنالواضحومن

مثل:أخرىتراجمفيموجودةتزاللاالتيالبشارة

للبروتستانت.المقدسالكتاب-

إخوتهم:وسطمني!:تقولالتي،جيمسالملكترجمة-

from among their brethren."

وسطمندا:تقولالتيالمراجعةالقياسيةالترجمة-

from:إخوتهم among their brethren.

وسطمن":تقولالتيالمسكونيةالفرنسيةالترجمة-

du:إخوتهم milieu de leurs freres.

555
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18DEUTERONOMY
17 SO the LORD said tome, They have made

I will send them a prophetا!.awiserequest

likeافىا you from among their own people I

ll tell the people!فtell him what to say, and he

ll speak in!7،ف and. eHeverythingي!(91 I co

ll punish!فmy name , and I
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القيامةويومالبصثعقيدةحذف:الثانيالمثال

التيوهي،القيامةويومالبعثعقيدةالتوراةمنحذفتلقد

.والمقرإنالإنجيلمنكلعليهاأكد

والجزاءالبعثعقيدةإلى-إيثمارةمجرد-الإشارةتبدأفلم

61:أشعياءأقرونخمسةمنبأكثرموسىبعدإلاالآخرةفي

محرفةكانتوإندانيالسفرفيصريحةصورةفيثم.(16

ترابفيالراقدينهنكنيرين"ميامةعنتتحدثلأنهاأيضا

:تقولإذالجميعنيامةوليس،((الأورم

هؤلاء:يستيقظونالأرضترابفيالراقدينمنجمنمرون9

دانيال-الأبديللازدراءالعارإلىوهؤلاءالأبديةالحياةإلى

112:2).

ذلكعلىالمسمدونيةافىنسمبةالترجمةعلماءعلقولقد

صريحاجميدايؤكدللناسالفرديةبالقيامةالوعد9:بقولهم

.(3-12112الكتابهذافي،القديمالعهدفيهرةأول

الفهغيابمكان،جهنمإلىالأمواتمثوىيتحولوبذلك

.)1("الآجمماالعالممنوالحرمان

185:صأ-ل!روت-المثرقدار:الأنبياء)1(كتب V).
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قطاعاتبينسائدةوالحسابالبعثأنكارعقيدةاستمرترلقد

موسىبعدالمسيججاءأنبعدأنهلدرجة،إسرائيلبنيمنكبيرة

طائفةالأقوياءخصومهكان،الزمانمنقرناعثمرثلاثةنجحو

ليسيقولونالذين":بقولهالإنجيليصفهمالصدوقيونتصمى

الرصل:أعمالسفرفىفيهمويقول"،122:23متى-قيامة

وأما،روحولاملاكولاقيامةلي!أنهيقولونالصدوقيون"

((.،123:8أعمال-ذلكبكلفيقرونالفريسيون

فريقين:الناسسيمضيالآخرةفيأنهالمسيحبينولقد

متى-أبديةحياةإلىوالأبرار،أبديعذابإلىهؤلاءإ

125:46،.))

أحدفلا-والحسابالقيتامةيوم-اليومبذلكلهعلملاوأنه

:وحدهاللهإلاذلكيعلم

أحد،بهايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكأها9

هرقى-الآبإلا،الابنولا،السماءفيالذينالملائكةولا

113:22،.

مكاناتحتلالآخرواليوموالقيامةالبعثعقيدةنجدالقرانوفي

بالئه:للايمانتاليا
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وأفمغيبألضمثيقييمظؤخوقكنمئؤثوأآ!آلبرليى)

ؤآنيهتفؤأنتقبزآلأيخيؤآنؤيصبآلت!ةاتنتنأنبرؤتيهن

.،177:البقرةأ!ؤأل!يق

ألأخير!ؤآئزيريآلته:اتنىمنألئمضصبذئقعرإئتا!

.،18:التوبةا

ألأيخئر!ؤآلؤربأيئهيؤمنكانمنبهيوع!دل!خ)

.21:الطلاقأ

فيمن!اآلتةؤأبرفيهاتيشبلأ:ايتةآلثماغةؤآن)

071الحجأ!أتقبور

سحيرا!لمحآلمت!اعز!ذبلمنوآعمذنأبآلمتاعهكذبوأبل)

.،11:الفرمانا

تلقاهماأولمنالآخرباليوموالإيمانالساعةكانتولقد

ربه:لهقالإذا،لهوحيأولفيموسى

ألضلؤةؤآييرتآتجذقآنأالأإتةلأآيثرآتاإتنئ)

تقيب!كللخرئأخمعقاآكأدةايتةآقصاغةلنمملمركلآ

قؤلهؤآتتعيهايؤشمنلأتنعتهاتصمذتكقلآ!لتتعىبضا

.(16-14:طهأ!!قتزدى
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هذافكان،بالكليةنصرصهممنأسقطوهاالتوراةكنبةلكن

بااكملها!فقراتبحذفالفهلكلامتحريفا

هنالتوراةلهتعرضتمابعضلبيانيكفيالقدرهذاإن

عنيد.أوجاهلإلاالحقيقةهذهفييمارييعدولم،تحريف

555

الجدم:امدوأسفاوالإنجيلتحريفسمنأمثة

الحاكمة:والكلماتالمسيحألقابتحريف:الاولالمثمال

نأ":لندنبجاممةاللاهوتأستاذنينهامدينيسيقول

مننسخاأمامهماوضعايكتبانكاناعندماولوقامتىالقديين

الإنجيلذلكفيماكلالغالبفيادمجاوانهما،مرق!إنجيل

الثلائةالأناجيلبينالبسيطةالمقارنةوأن)1(."إنجيليهمافي

مرقسإنجيلمحتوياتمن09%أن"عنتكشفالمتثابهة

كما،لوقاإنجيلفيتوجدمنها%51وأن،متىإنجيلفيتوجد

ولا.ذاكأوهذ!فيتظهربنصوصهامرقسكلماتأغلبأن

.D,تب Nineham: Saint Mark
.11.Londonp
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تبلغالتىمرقسإنجيلأعدادمجموعمنعددا31سوىيوجد

)1(.1(ولوقامتىمنكلأسقطها-661

صاحبهاقد-الكاتبانبهاقامالتىهذه-النقلعمليةلكن

والكلمات،المسيحألقابلأغلبتحريفوهوألاجللاصر

مرقس.روإهاكما،تلاميذهوأقوالأتوالهفيالحاكمة

بينوخاصةالمتماثلةالققراتمقارنةعدالظاهرةهذهوتتضح

التالية:الأمثلةفيكماومتىمرقسإنجيلي

هوالفهمشيئةيصعمنإن":المسيحلسانعلىمرقسيقول

((.،3ه:13-وأميوأختيأخي

الذيأبيمثيئةيصنعهنإندا:المعنىنفسفىمتىويقول

.1(112:050-وأميوأختيأخيهوالسماواتفي

يمينيعنالجلوسأما:مرذ!يقرل-زبديابنيسؤالوفي

أعدطذينإلاأعطيهأنليفلش(الملكوتفي)يساريوعن

((.،4.:101-لهم

F.تر Grant: The Gospels, Their

.1170Growth . Faber and Faber , London , p
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وعنيمينيعنالجلوسأما":فقالهذاعلىزادمتىلكن

أبي-منلهمأعدللذينإلاأعطيهأنليفليسيساري

102:23].))

نأ:هرقعىيقول،فيهيقولونعماتلاميذهالمسيحصألوحين

.1(1:8920-المسيجأنت"!لهقالبطرس

الحياللهابنالمسيحهوأنت":قولههذاعلىزادمتىلكن

116:11).))

نألكمأقولالحق":لتلاميذهقولهالمسيحعنمرقسويروند

قداللهملكوتيرواحتىالموتيذوقونلاقرمههناالقياممن

.19:11بقوةأتى

الإنسانابنيرواحتى..لكمأقولالحق":يقولمتىلكن

.(،116:18-ملنربفيآتيا

منالنقلحالةعلىالتحريفهذاحدوثيقتصرولم-هذا

متىإنجيلكاتبفعلهمابعضرأيناوقد-إنجيلإلىإنجيل

النسخمنالنقلعندكذلكحدثإنهبل-مرفسلانجيل

ذاتمنجديدةأخرىنسخةلعملالأناجيللبعضالقديمة

الإنجيل.
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إنجيليمنلكلالرئيسيالمصدريعتبرمرقىإنجيلكانولما

النسختعانيهلماواحدمثالبذكرنكتفيفسوفولوقامتى

.اختلافمن-مرمسإنجيل-الإنجيلذلكمنالختلفة

إنجيلبدء":فيهسطرأولفيمرقسإنجيلكاتبيقول

((.(ا:11-اللهابنالمسيحيسوع

.)1(»اللهابنتحذفالقديمةالمراجعبعض"لكن

بدء":هكذافيهايقرأمرضإنجيلمنالأولالسطرأنأي

((.المسيجيسوعإنجيل

-يانجلترابليتحفيلداللاهوتكليةعميد-فنتونجونويعلق

:فيقولمتىإنجيلومنهابالأناجيللحقتالتيالظاهرةهذهعلى

وذلكالأناجيلمخطوطاتفيملحوظتحوووحدثلقد9

)2(.(يسوع)الربألقابفيهاذكرتالتيالمواضعفي

555

الجديد:أسفارالعهدفيزوراال!ليثفقرةإدخال:ائانيائال

Dرن. Nineham: Saint Mark, p

)2(J . Fenton : Saint Matthew , Penguin Books

217.0.
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الأسفاريهبةقياممنالمقدسالكتابعلماءفررهماسلفارأينا

تصحيحاتب!دخمال!-وحفظهانسخهاعنالمسئولين-

معرضةلهمتبدوكانتاييالحابيربعضتحسينعلىلاهوتية

أهوائهموفقنصوصهافحرفوا"خطرعقائديلفسير

الجديدالعهدأسفارلهتعرضتتحريفأخطرولعل.ومعتقداتهم

رصالةفيمجهولمزوركاتبأدخلهاالتيالتثليثفقرةهو

والتي،(7:رممالفقرة،5:رقمالأصحاحأالأولىيوحنا

يلي:ما-الشائعةالبروثستانتترجمةحسب-تقول

والكلمةالآب:ثلاثةهمالسماءفييشهدونالذينفإن"

."واحدهمالثلاثةوهؤلاء،القدسوالروح

طبعة،للكاثوليكالمقدسالكتابفيالفقرةهذهتظهركما

591 A،نسخة:باصمالمعروفةالشهيرةالإنجليزيةوالترجمة

جيسى.الملك

التراجمأغلبهنإزاحتهابدأتالمزورةالففرةهذهلكن

الحديئة.

دلكاثوليك--الجديدالعهدترجمةهنأزيحتفقد

-العاشرةالطعة-ببيروتالمرقدارمشوراتعنالصادرة
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:الأصولبعفىفي":تقولالحاسيةفيإشارةمع،8591

لم:واحدهمالثلاثةوهؤلاءوالقدسوالروحوالكلمةالآب

أنهرالأرجح،عيهاالمعولاليونانيةالأصولفيذلك-ود

.1(النخبعضفيالمقإلىأدخلسرح

للبروتستانت-المقدسالكتابمنالتثليثفقرةأزيحتكما

الأوسط-الشرقفيالمقدسالكتابدار:عنصدرالذي-

3Aالمئويالعيدطبحة Aمخادعة.بطريقةولكن،3991-ا

خطرتنبيهالأولىصفحتهاوفيالطبعةهذهصدرتفقد

علىيدلان(....)هكذاهلالينبينالتيالكلمات":يقول

."وأصحهاالنسخأقدمفيوجودالكلماتلهذهليسأنه

يجبقوسبنبينالتيالكلماتتلكأنبداهةيعنيهذاإن

فقرةوتقرأ.النصعلىدخيلاتحريفاباعتبارهامحوهاأوسطبها

كالآتي:الطبعةهذهفيالتثليث

والكلمةالآب)ثلاثةهم(السماءفي)يثهدونالذينفإن"

.".(واحدهمالملاثةرهولاءالقدسوالروح
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وفي،الفقرةهذهفيالقوسينبينالتيالكلماتوبشطب

والماء))?I:منيتكونالإنسانأنعنتتكلمالتيالتاليةالفقرة

كالآتي:التصحيحبعدالفقرتانتصير،والدم

هموالثلائةوالدموالمأءالروح:ثلائةهميشهدونالذينفإن"

.الكتابهذامن)ج(الملحقفيذلكبيناولقد.((الواحدفي

الإنجليزيةالترجحةمنهذهالتثليثفقرةأزيحتولقد-هذا

والمعروفة91ه2عاموصدرتاعالم32بهاقامالتيالحديثة

Revised:لاسم Standard Version.

صدرتالتيالهامةالفرنسيةالتراجمأغلبمنأزيحتكما

مثل:،العث!رينالقرنفي

الفرنسية.أورضليموترجمة،المسكونيةالفرنسيةالترجمة

C

ومكونيهعامةالمقدسالكتابأنفيعاقليشكهلهذ!بعد

،خطيرةلتحريفاتتعرضاقدوالإنجيلالتورإةوهماخاصةالرئيسيين

.هيهاتولكن.تصحيحهيمكنماتصحيحاليومعلماوهيحاول

555
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لثانالفصل

السابقةالمقدسةوالكتبالقرآن

سبقتالتيوكتبهالفهبوحيآمنإذاإلاالمسلمإيمانبكتحللا

قوله:فيإجمالاذكرهاوقدالقرآن

ائبزييمغلىاثنرلتوتآلخئتااثنرلمؤتآبآيتيماةاتخائل)

وجميتنموسىا4ويئومآؤآلأسن!اوؤتغفولبوإشحقؤإشمييل

تاونخنتئهزآحدتتننقزقلازيهئممنؤآئ!وئ

.(84:عمرأنالأ!ضثلمون

-صصطر

بمآءاتتؤقلهمأقؤ%تنبغؤ،أيزت!فأوأشتمتم)

.،15:الشورىأ!!ئيينآلتهصآنرلى

الأرضوجهعلىالكبيرةالطائفةهمالمسلمونكانوبذلك

فيذلكالقرآنسجلوقد،المنزلةالقهكتببكلتؤمنالي

بآئكنثولمتؤلمحنونيحتونكئمؤ،تحتو!تمأؤلاهآنتغ):قوله

.[911:عمرانآلأ!كه

74http://kotob.has.itاليهودلتوراةثهدلاالقرآن



فيجاءكمامحديداالكتبهذهمنبعضاالقرآنذكرثم

إبراهيم:صحفعنحديئه

تؤثرونئرت!زيإءفم!لآثضؤتجر!ترجقمنآفلح)قذ

آلقحفلقهد!إن!ؤآئتئخة!روأي!خرة!آلذيآآئححؤة

.االأعلىأبأ!ؤمويتىنأئتهغ!نى!آلأولت

داودوءاتئتا):فقالداودأوتيهعماالقرآنوتحدث

pir:النساءأ!زلبررا

الأسفارمنالقرأانموقفهوالمقامهذافييعنيناماإأنعلى

وتحرفالتوراةمنعامبوجهتتكونإيزاتوالمسيحيةإليهودية

فىظهرواالذينالأنبياءأسفارثمأ،الخمسةموسىأصفارباسم

إنجيلوأخيرا،الميلادعصرحتىموسىبحدمنإسرإئيلبني

المسيح.

555
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!؟اليهودتوراةأمموسىتوراة

موسى:وتوراةالقرآن

عبدهإلىالقهأوحاهالذىالكتابذلكموسىبتوراةيقصد

بهوحكم،حياتهفيإسرائيلبنيعلىقرأهوالذنح،موسى

الفه.رحمةإلىوانتقليينهمتركهثم،فيهمهارونوأخوه

إتآ):هذهالأصليةموسىتوراقعنالقرآنفيالقهيقول

آللإينآلتبتوئبهايحيمولؤرهدحىفيهاآلتؤرلةاثرئنا

ينآينصتخم!ابماؤآلأختارؤآلرتيتونهادروألقريهنآشتموأ

آقايتحنث!وافلآثهد%غليهوحيالؤاالت!يهتف

آئرذبمآتخكصصومنقييلأثمتآلاتيئلتثتزوأؤلآؤآخثولب

.(44:المائدةأ!آتبهمرونلهمقأؤثحكآلتة

موسى:تورإةفيكانولقد-أ

الفه.إلاإلهلا-

والمساكين.والينامىوالأقربينالوالدينإلىالإحسان-
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.الاسنكباروعدمبالحسنى-الإسرائيليينغير-الناسمخاطبة-

:القرآنيقولهمافهذ!

أيتةإلأو!لقصه،إشق،قيتنيمتثصنآمذأؤإذ)

ؤفوللرأزأالنصنصنابزوآنصتنآننصربىودىإضصمائاوبألؤلديخز

تؤلنئرغألزنصتبفمهمصةالنرأآلضحلنصةوآقسهوأص!ذمئالمحار

.(83:البفرةأ!ثفيرض!وتؤآشرينئمقييلأإ،

555

سلفا-رأيناكماعلمائهاباعتراف-المحرفةالتوراةلكنا-

هذادفتيهابينوتجمع،عديدةقرونمنذالناسيتداولهاوالتي

!اليطانعبادةتفرنجدها،((الصمردتمصواةاونميها،وصناك

المعزمنتيسينيأخذ..أخاكهارونكلملموسىالربقال"

وبلقي..الربأمامويوقفهماالتيسينويأخذ..خطةلذبيحة

لعزازيل.رقرعة،للربقرعة:قرعتينالتيسينعلىهارون

ويعملهللربالقرعةعليهخرجتالذيالتيسهارونويقرب

خطة.ذليحة
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أمامحيافيوقفلعزازيلالقرعةعليهخرجتالذيالتيسوأما

لاويين-البريهإلىعزازيلإلىليرسلعنهليكفرالرب

."(ا2-.:116

هذهعلىتعليقاالمسكويخهالفرنسيةالعرجمةعلماءويقول

اسمهو،السريانيةالنرجمةبحسب،عزازيلأنيمدو):الففرة

يصكنأنهيعتقدونالقدامىوالكنعانيونالعبرانيونكانشيطان

)1(.((الخصبعملهاللهفيهايمارسلاعفيمةأرضوالبرية.البرية

الفه!سبحان

..؟!اللهسلطانعنبعيدةالصحراءأوالبريةهل

كبيرأوملكاكانبل،شيطاناعزازيليكنلملووحتى

يعني...عبادتهيعنيإنماقربانبتقديماختصاصهفإن،الملائكة

...بالفهالحرك

555

علىإسرائيلبنيغيرمنالناس،اليهودتوراةتقركذلك2-

الربقسمةإلهياقدراذلكباعتبار،السماويةالأجرامعبادتهم

.(57:صأ:الخمسةالئ!ريعة)1(كتب
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فلاالتهبعبادةالإسرائيليونيتفردبينما؟الشعوبلتللث

..!أحدفيهثاركهم

والنجوموالقمرالشصوتنظرالسماءإلىعينيكترفعلئلا"

اييالشعوبلجميعإلهكالربقسمهاالذيالسماءجندكل

.((91(:4أتثنية-وتعبدهالهاوتسجدفتغترالسماءمخت

الإسرائيليين،غيراستعباداليهودتوراةتقركذلك3-

الدهر!أبدإسرائيللبنيعبيداليكونوا

عبد.استبادتستعبدنهفلالكوبيععندكأخوكافتقرإذا"

ثم.عندكيخدماليوبيلسنةإلى.عندكيكوننزيلكأجير

..عثيرتهإلىويعودمعهوبنوههوعندكمنيخرج

الذينالشعوبفمنلكيكونونالذينوإماؤكعبيدكوأما

المستوطنينأبخاءهنوأيمنا.وإهاءبداتقننونمنهم.حولكم

دكمالذبرعشائوهموهنتقتنرنمنهمعنذكمالازلين

لكم.ملكاقيكونونأرضكمقييلدونهمالذين

ملك.هيراثبعدكممنلأبنائكمرتستملكونهم

.[46-125:93لاويين-الدهرإلىتستعبدونهم

000
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يقرضو!أنإسرائيلبنيعلىاليونتوراةتقرضكذلك4-

منالمقنرضيكونعندماذلكتحرمبينما،برباغيرهم

الإسرائيليين!

مماماشيءرباأوطعامرباأوفضةبرباأخاكتقرضلا"

بربا.يقرض

لكيبرباتقرضلالأخيكولكنبرباتقرضللاجنبي

:123تثية-يدكإليهتمتدماكلفيإلهكالربلاركك

91-52).

555

خاتمعنصريحةنبوءاتهوسىتوراةفيكانولقد-ب

إسرائيل،بيغيرمنالعالمينإلىرسولاالفهييعثهالذيالنبيين

الخديد:وجهعلىإبراهيمبنإسماعيلأبناءومنبل

ؤ)نهغإئنآيغيردؤنكضاتتيىفوت!أنيهتمتةاتيتهمالدين)

.(146:البقرةأ!يقتموقؤكتمآلحقتتكنمو!يئهخلتريفا
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آلدينبمئمأنتاتغيرفوتكماي!يؤتلأأنيهتئتةاتنفمآتلإين)

.(02:الأنعامأ!ثؤيونلانخزآنفتهخخيعووآ

ؤكألؤأتقفنملتائصحدقأيت!يخديخنيهتبتجآةئنمؤتضا)

غزفؤأتامجآةئمققضاكقرواآلدينقئتتتيؤئقبلين

بإ-أمنتزؤأبئسمضا!آامبغلىآدت!ققغتةدمتحؤوأ

ينأدتايتزذآنتفثاأدته2آنرلىبمآنسفروأآنآنف!هخ

غمبغلبقمبقتأةوجمتافىبهنقأةقنغلقصلإء

.(البقرةأ!!ته!ئعذالبؤللبهييلين

والخزرجالأوسعلىيسنقنحونكانوايهودأنا:عباسابنفال

العربمناللهبعثهفلما،مبعثهفبلوسلمعليهاللهصلىاللهبرصول

.(كثيرابنتقسيرأ((فيهيقولونكانواماوجحدوابهكقروا

.)1(سابقمولففيالنبيينبشاراتمعالجةسبقولقد

مثلالنبيينخاتمبثماراتمنبقايااليهودتوراةفيفىالولا

لموسى:الربقول

الناشر:.الثارأت:الرابعالفصل-والأنبياءالبوة:كابراجع1()

.القاهرة-الجمهوريةسارع41-وهبةمكتبة
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فيكلاميواجعلمثلكإخوتهموسطمننبيالهمأقيم"

الذيالإنسانأنويكون.بهأوصيهمابكلفيكلمهمفمه

منه(أنتقم)أطاليهأناباسميبهيتكلمالذيلكلامييسمعلا

((.(IA:118تثنية-

نأ-النصوصتحريفعنالكلامعند-سالفارأيناولقد

حرفتقد!اليومانجليزية9:باسمالمعروفةالإنجيزيةالترجمة

الإسرائيلي-الشعبوسطأي-وسطهممنليكونالنصهذا

عمومتهم،أبناء:التوراةبلنةتعنيالتي،إخوتهموسطمنبدلا

)براهيم.بنإسماعيلأبناءأى

555

هيالأصليةالتوراةأى،مرتمرواةأن-إذن-يقررالقرآن

توراةفهياليهودتوراةوأما.فيهمريةلاحقوهذا،ونورهدى

.الإطلاقعلىذلكفيشكفلا،محرفة

555
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!؟النصارىأناجلأمالمسيجإنجيل

المسج:وإنجيلالقرآن

عبدهإلىالقهأوحاهالذيالكتابذلثالمسيحلانجيليقصد

حوإرييهعلىوحكمامواعظألقاهوالذيمريمابنعيسىالمسيح

بتوراةالمزامهعلىفيهوأكد،إسرائيلبنيمنخلفهسارومن

.وأخير!أولاموسى

الحق:المسيحإنجيلعنالقرآنفيالقهيقول

ينيدي!تئنيتامصدفاتستجآتينبيي!ىةأثيريمقئوققيتا

مرتدب!تينئتاومصتيئاؤنوزهدصتميهآلابجلؤءاتثتهألتؤرلة

دمآآفيمجيدمآمرنؤاتحنم!لفممتمينؤقؤجمالةؤرمدىآلورقي

مممقأؤقبكألنهرآئرنربمأتحتمقضومنيخيوآيترآثرذ

.(47-46:المائدةأ!نمآلقنيمقوئ

000

المسيح:إنجيلفيمماكانولقد-أ

إصرائيل.بنيإلىورسولهالفهعبدالمسيح-

والنخفيف،الشريعةشدةمنالإسرائيلبنعلىالتخفيف-

.والضعفاءالمرضىعلى
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النصيالقريببالغيبوالتنبؤ،الآصهياذنالمعبصنصاتصنع-

المسيحتنبؤصدقعلىدليلاليكونصدفههنالتحققيمكن

البعيد.بالغيب

هصإنجيله:المسيصحضأنفييقوصافالقرآن

شتثاجئضتقذتمرتصقالوأتخحلأقؤمهابإء)قآتتت

أتككأتتوماسمؤءآئرآآبوككأنتاهروقتاخت!قيرتا

آئمفصصفيكأتشنيهمكيصقالوأإصا!قاشصارثجتصمئما

تبياجوجغلنيآصنتنبءاتنىأدصصهعبماإيئقااص!صحصبيا

ماصصاآلرنصؤؤبآلصصحآصصنصنوآؤصحنىصنضتماآئينئصارتموجغليئ

.،هريمأ!!صحئاذفث

آيئصنصصحنخمصنيصاصصةءصبصئتصننصقذآيئإينصصءقيصصنيإلى)ؤزسئو،

طئراتتكونيييماتآننخآلطئراكئةصألطيزينى!مآخلق

ص-ءص!

آدتمصباصصآصامؤنصوآلأئرهـواهخيألالمخمهوأنرمماآدئهباءزيئ

لأتةدادفيإصبييرتسينغفيتصنصنرونوماتأممونصصماؤاتنصثصهصم

ينىتذقئتفلضاؤصذقا!فؤييبكنترإنلنم
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ؤضئكلغقينملحترتمآلدىتئمقتمؤفيخلألوزلة

رقيآلتةإن!ؤآطيعولبآيتةتأتقوأزئحخينئاتؤ

.(عمرإنآلأ!!ئ!تيمصكزط!تداتأغ!او؟ؤزتبخ

000

يتداولهاالتيالأناجيلمجموعةبل،لا...الإنجيللكن

دفعمما-سلفارأيناكما-نصوصهاحرفتقدالآنالناس

الآتية:الخطيرةالحقيقةتقريرإلىالمسيحيةعلماء

ينفكولاالدقةعلىحريصوهو،عصرنافيالقارئإن!

فييقع،منهاوالتحققاثباتهاتمالتيالأحداثعنلمحث

يخلوا،مفككةلهتبدوالتيالمؤلفاتتلكاهامحيرة

ولا،تناقفتاتهاعلىالتغلبويستحيل،الننسيقهنتصميمها

..عليهاتطرجالت!الأسئلةعلىتردأنيمكنط

منأتاهمماالخاصةلنطراتهموفقاودونواالإنجيليونجمعلقد

.1()"الثفويةالتقاليد

العاضرةالطبعة.ل!ررت،المضرقدارمنضورات:الجديد)1(العهد

.(21-22:صر،أ
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وأ((النصاريأناجيل9نسميهاالتيالأناجيلفهذها-

إنجيلكاتبهوفها!للهابناالمسيحجعلتث!المسيحينأناجيل"

.،أ:11-((اللهابنيسوعإنجيلبدء":بقولهيمدأمرقس

يوحنا:إنجيلكاتبويقول

.،61-31((الوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذالأنه"

فيتكتبلمتلاميذهقداميوعصنعكعيرةأخروإيات"

الم!يحهويسوعأنلتؤمنواكتبتفقدهذهوأما.الكتابهذا

((.،3ا03-10:2-الفهابن

منإليومإلىالرسلأعمالسقرفيباقهومماالرغمعلىوذلك

الفه:عبدداودكانكماتماماالفهعبدأنهالمسيحتلاميذشهادة

أنت،سيديا:فقالواوإحدبقلباللهإلىأصواتهمرفعواإ

علىقلتأنت،فيهاسيءوكلوالبحروالأرضالسماءصندت

هذهفيحقاتحالف.القدسالروحبوحيعبدلشداودألينالسان

علىإسرائيلوشعوبوالوثنيونل!لاط!وبنطوسهيرودسالمدينة

.)1(((،27-14:52أعمال-سحتهالذيالقدرسعدك

السابق.المرجع)1(

95http://kotob.has.itاليهودلتوراةيشهدلاالقرآن



منبدلالمكى"كلمةالعربيةالبروتستانتترجمةاختارتولقد

كانوإن.العاديالقارئفكرعلىالتشويثىمنكنوع((عد"

تلاميذهعقيدةفيفالمسي!ح.شئاالأمرحقيقةمنيغيرلاذلك

ورسوله.الفهعبدهوالمقربين

الذيالأناجيليينالوحيدهوكانيوحناإنجيلإنبل2-

:فقال،المسيحفيالإلهحلولعنتحدث

((.(1.:141-الأعماليعملهوفيالحالالآبلكن"

الوثنيةالعقائدمنهيالإنسانفيالإلهحلولعقيدةإن

وإليونانوالمصريينالهودلدىمعروفةكانتفقد،القديمة

الإلهروحجعلواصتىفيهاتوسعواالمصريينقدماءإنبل.وغيرهم

بزعمهم.،الحيوانلعبادةمدعاةذلكفكان،الحيوانفيتحل

000

بنيعنليخففالم!يحجاء،القرآنيقولوحشما3-

المسيحتجعلالأناجيلهذهلكن،الشريعةقيودبعضإسرائيل

فييوقعهممماالمعتادةبحياتهمتتصلأمورفيعليهميشدد

وتعددبالطلاقتسمحموسىتوراةإن.الخطهأوالعنت
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الطلاقموضوعفيشددالمسيحلكنحدودبلاالزوجات

-اليومالى-عنهتسببمماالمستحيلاتالىأقربوجعله

اجتماعي.وانفلاتوخطايامآسي

ميلأنهسمعتمقد!:المسيحلسانعلىالنصارىإنجيليقول

اهرأةإلىينظرهنكلإنلكنفأقولأناوأما.تزنلاللقدماء

تعثركاليمنىعينككانتفإن،قلبهفيبهازنىفقدليشتهيها

ولاأعضائكأحديهلكأنلكخيرلأنهعنكوألقهافاقلعها

..جهنمفيكلهجسدكيلقى

فأقولأناوأما،طلاقكتابفليعطهاامرأتهطلقمنوقيل

يتزوجومن،لزنىيجعلهاالزنالعلةإلااهرأتهطلقمنان:لكم

((.(ry-15:27متى--نرنيفإنهمطلقة

أنيتظنوالاا:رسالتهبدءفيالمسيحقولالإنجيلهذاوبذكر

لأكملبللأنقضجئتما.الأنبياءأوالناموسلأنقضجئت

115:117متى-

علماءفإن،قيودبلابالطلاقيسمحالناموسكانولما

!للناموسصريحنقضأكبريعتبرهذاأن:يقولونالمسيحية

555
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لدىالمعتمدةالأربعةالأناجيلمنأييذكرولم4-

اقيتلكمملطفولتهفيالمسيحمعجزاتعنشيئاالمسيحيين

مسيحيةكتبفيالمعجزاتهذهوجدتولقد،القرآنذكرها

.)1(داالمفقودةالكتب):اسمتحتن!ثرتأخرى

منالسابعةفييسوعالربكانعندما":فيهاجاءوقد

وقد..سنهنحوفيالذينرفاقهبعضمعيلعبكان،عمره

فإنهابالطرإنأمرهاوعندما.والعصافيرالطورمنأشكالاصنع

.)2(((توقفتفإنهابالتوقفأمرهأوعندما.طارت

555

باطلة،تنبؤاتللمسيحتنسبهذهالنماوىأذاجيلإنبل5-

تحدثسوفالكونيالنظاموانهيارالعالمنهايةأنأخطرهامن

:وتلاميذهالمسيحفيهعاشالذيالميلاديالأولالقرننهايةقبل

علىالتلاميذاليهتقدمالزيتونجبلعلىجالسهووفيما"

مجيئكعلاتهيوماهذايكونمتىلناقل:قائلينانفرأد

الدكل.وانقضاء

)1(,The Lost Books of The Bible , Forum Books

New York.

السابق.المرجع)2(
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الثمستظلمالأيامتلكضيقبعدللوقت..يصوعفأجاب

السصاءوقواتالسماءهنتسقظوالنجومضوءهيعطيولاالقمر

وييصرون..السماءفيالإنسانابنعلامةتظهروحينئذ،تتزعزع

..كيرومجدبقوةالسماءسحابعلىآتياالإنسانابن

كله-هذايكونحتىالجيلهذايمضيلالكمأقولالحق

((.341-124:35متى

يهلكأنقبلمخدث-النبوءةهذهحسب-العالمنهاية

...المسيحعاصرالذيالجيل

النظام-فىالولاالمسيحبعدالأجيالعسراتهلكتولقد

.مستمرةالحياةتزالولاقائصاالكوني

..وإنجيلهبالمسيحفعلواهكذا

عنصريحةنبوءاتالحقالمسيحإنجيلفيكانولقد-ب

المسيح:بعدمباشرةاللهلصعثهالذيالنبيينخاتم

إيكلآط!زس!ولىإتيإيتزءيلتتيئتضتمآننجميىتاذتا)

آظاببغدىينماتةيئبرص!ولىؤمتيترأآلؤزئ!منتدئتينقتاضصتيقا

.6(:المف1!تجيينييحزقذاقالوأبآقتيتضتجآةمممقتاآثهذ

إنجيلفينجدهمثلماالنبوءاتهذهمنبقيةالآنإلىتزالولا

يوحنا.
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اليهودكان(زكريابنيحى)المعمدانيوحناظهرفعندما

الأنبياءعالمفيهناكيزاللاأنهكتبهمنبوءاتمنيقينايعلمون

هيوهذه":يصألونهأرسلواولذلك،بعديظهروالمثلاثة

ولاويينكهنةأورسليممناليهودأرسلحينيوحناشهادة

أنت؟من:ليصألوه

المسيج.أنالستإني:وأقرينكرولمفاعترف

أنت؟إيليا؟ماذأإذا:فصألوه

أنا.لست:فقال

أنت؟اببي

لا.:فأجاب

نفصك؟عنتقولماذا:لهفقالوا

..البريةفيصارخصوتأنا:قال

ولاالمسيجلستكنتإنتعمدبالكفما:لهوقالوافسألوه

.(25-11:91يوحنا-؟النبىرلاإيليا

ينتظرهمكانالذينالثلاثةمنواحدلكلأنتماماالواضحمن

:هكذاظهورهموترتيبأسماءهموأن.بهيعرفاسمااليهود

انبي.ثمالمسيجثمإيليا
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المسيج.بعديأتيالمرتقبالنبيذلكوأن

تسميةفإن،فيهمالأنبياءبظهوراشتهرواقداليهودكانولما

نبيأنهشكولايعني((النبي9:باسمالأخيرالمرتقبهذ!

إنه.عظيموشأنهجللأمرهنبيإنه.الأنبياءككلليسولكنه

.الزهاننبي

وبينبينهيخلطوناليهوداستمر،المسيحظهوربعدوحتى

العيدمنالعنذمالأخيراليومفيداحدثفقد.المرتقبالنبي

..ويشربإليفليقبلأحدعطشإن:فائلاونادىيسوعوفف

بالحفيفةصهذا:قالواالكلامهذاسمعوالماالجمعمنفكثيرون

فىانثمقاقفحدث..المسيحهوهذا:قالو!وآخرون.النبي

.(34-17:37يوحنا-لسببهالجمع

مريةلاحقوهذا.المسيحبعديأتي-إذن-المرتقبالنبي

العالمين.إلىالفهرصولمحمدإلاالمسيحبعديأتولم.فيه

الثلاثةأولئكمنالأولالمنتظرأيلياأنالمسيحبينولفد-هذا

.المعمدإنيوحناسخصفيجاءقد
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خرجتمماذا..يوحناعنللجمعيقوليسوعاتدأ"فقد

نأأردتمإن..نبيمنوأفضللكمأقولنعم؟أنبياء؟لتنظروا

.(41-111:7متى-يأقيأنا!لزحإيلياهوفهذاتقبلوا

نإ:الكتبةيقولفلماطنا:قائلينتلاميذهسأله)أخرىومرة

وقاليسوعفأجاب.(المسيحقبل)أولايأتيأنيخبنيإيليا

يأ)أرادواماكلعملوابليعرفوهولمجاءقدإيلياإن:لهم

..(قتلوه

متى-المعمدانيوخاعنلهمقالأنهالتلاهدفهمحيئذ

13 - 1 0 : Ivy،".

منتصففي،إسرائيلبنيفي(الياس)إيلياالنبيظطمرلقد

حيا،السماءإلىبرفعهحياتهوانتهت،الميلادقبلالتاصعالقرن

الموتيذوقأندونالسماءإلىحياالمسيحلرفعتمهيدوكأنها

.الأرضترابفي

يحىاسمهبابنسيرزقأنهزكرياللنبيالبثارةكانتولقد

إيليا:بروحإسرائيلبنيفييتقدم(يوحنا)

الروحمنيمتلئأمهبطنومن،يشربلاومسكراوخمرا"

."17،-11:13لوقا-إيليابروحأمامهويتقدم..القدس
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إيلياروحتقوده(المعمدانيوحنا)زكريابنيحيجاءلقد

:هذايحبيعنالمسيحقالهناومن،بقرونقبلهظهرالذي

."يأتيأنالمزمعإيلياهوفهذاتقبلواأنأردتمإن"

555

العهدأسفارفيالنبيينلاراتمعالجةجقولقد-هذ

المزبد.أرادلمن)1(سابقمولففيالجديد

000

هوالأصليالإنجيلأي،المسيحإنجيلإن-إذن-يقررالقرآن

فلم،النصارىأناجيلأما.فيهمريةلاحقوهذا،ونورهدى

.القرونعبرللتحريفتعرضتأنهاعلمائهابينسكهناكيعد

فليراجعالمزيدأرادومن.هذاوقتناحتىتحرفتزالولابل

.)2(السابقينأسفارتحريففيالمبينالبرهان:كماب

555

(Oراجع)للمؤلف.،والأنبياءالنبوة:كتاب

.ايتاهرة.عابدينالجمهوريةضارع8:الإسلاميالتراثمكتبة:الناضر2()
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النصارىوأناجيلاليهودوتوراةالقرآن

وحفطهاالأسفارهذهتجأههوقفهفيواضحاالقرآنجاءلقد

منها.الأساسباتمنعددامشذكروالعلماءالأحبارمن

والضياعللفقدوالمسيحيةاليهوديةالأسفارتعرضتا-

تلكفصارتفيهامارحفظعلهاالتحفظفيالتفريظبسبب

منصيا:نسياالمفقودات

يثبروتغثناإشقشيلتفييثقآلئاآمخذؤتقذ)

آقمتمليئم!غإتيآلب!وخمالىنقي!اعثرآثنئ

ؤغرزئئوئنمبزمئلىؤماقنئمآلرتخوةؤةاتممئئمآلفحقؤة

مميايكغجمنكخلأضبمرقحم!نابمرضماآلتةؤآترضمتغ

مبقرمممنآلأققرتخيمساينتخرىتجمبمئؤقاذيخقتخئم

قبما!ألعتييلستؤآةضلققذيخغديفبتذ

تحرفوئقييةفلوبهثموجمفنالقتهئمييثقفغتقصهم

برالىؤلابمءذيمرواضضاحظإونممموائواكميرءغنألحمم

إنؤأضقخغهئمقآغفيتهغقيبنإلأيئهئمضآبتزغلتظيع

تضئهزىإتاتالوأآللىييئوينىمبألمخمبينيجميآدتة

ئثتهمقآ!شابإءذلمجروأئتاحظافدنم!واييثقهزآمخذتا
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آيتهلمئتيئهصؤشؤتآقميمرتؤرإكؤآنبغضمآأنقداوة

،المائدةأ!!تفحتعوئ!انو(بما

والكهنةالأحبارمنطائفةالكتبهذهأمرعلىقام-2

بينهم:وجدوالكنبة

علىالحفاظوعدموتبديلهبتغييرهالفهكلاميحرفونالذينأ-

عنآقيهخلمجزفونهاذوأآلدينين):الأصليةصورته

.(46:النساءأ!قؤاصحيإء

ساءتمامنهوينقحررالفهكلامإلىيضيفونالذين-ب

القه:وحيذلكأنيدعونثمأهواؤهملهم

ينيعسربآئكنفآثئي!تتهرتفوبئتتيرلمايئهص)ؤإق

آلت!جمندمقمموؤتقولوئآتيهفبمنىممووماآنجتب

يغاتون!ؤممئمآئكمبآدت!غلىؤتقولو!آدت!عنديقممؤؤتا

تقوذثئموآلتبوفوآللكمآئحنبأدتة"يؤيسةآنقث!برتمنتا

بمازتيثنكؤلؤأؤلبهنآدئردكلونيينقياجملإكؤنؤأ!ايي!

آنيآكزكنمولا!تذرسصونكن!ضوبماآنكتبتم!ونكئئض

أنتمإدتمدبآنكقيرآتأكركمآزباباوآلتبتنآنث!هكةتنحو(

.(عمرانآلأ!!ف!لمون
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اثضابهءيهفىآتكز!بآلت!غلتقتزو!كتقتآنظز)

.النساء:1015!تجمينا

يققذاتقولودثتمبآيلإيهثمآئيهتنبيكبوقلتدينقؤيل)

كل!يضالهمقوئلق!لأتضتابهءيتستتزوأآدتيماجمند

.،97:البقرةأ!يكيس!و!يضاقهمؤؤتلآتديالته!

الأفئمؤإبئآتايئإقئآنكتنتيغتمولىلآإتمؤنؤيئهتم)

.،78:البقرةأ!تظتون

ؤلاآلحتئغتز؟ين!خفيتغلوأ،آتحتفتأقلفل)

تحييراوآمخئوأقتلمنضحفوأقذ7قؤآهؤإةتئبمؤأ

77،:الماندةأ!آلشميلشؤأصعنومخفوأ

كبعلىبالحقاظإليهمعهدممنمنهمكيردرجولقدج-

لاالذيالحقكممانعلىالدينيينوالرؤساءالكتبةهنالفه

الأميينالمربهنجاءالذيمحمدنبوةمملوأهواءهميتفق

كبهم:في-بقيتهانرالولا-بشارتهوكانت

ؤلايلتايستتتيننةآئكنمبأروتوأألدينميثقآلتهآضذوإد)
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مايث!ىتبيلأقتابيماءوآشتزوأظهويىهغوزآةقنتذوةتكتمؤنه

.(187:عمرانالأ!يسثتزولت

آلحنؤتكئوقبآفطل!آلحقتفبصودتلتمآنيهتفتاهل)

.(71:عمرانالأ!تفتمونؤآنتر

ثكغيترنرسمولنالمجئمجاقذأئحهضفتأفل)

عرروتففوأأئحهتفمنتخفوئ!نتئمثضا!ثيرا

ئبب!ؤ!تعبلؤرآيئرقنىلمجممجاقذ!ثير

آلت!نيرسمبليى!وفبماأتتغتفأقابربهيقدى

الىؤتفديينبإديرءآلتويىإ!ألظائمضتنؤبخيرجهم

.،المائدةأ!!ثضتفببرجز!

555

منالقرآنموقنسمناستخلاصهيمكنماتقريرالآنونستيم

نإ:فنقول-المقدسالكتابأي-والمسيحيةاليهوديةالأسقار

منتدرافقدتأنهاكما،الفهأنزلهممابقيةبهاالأسفارهذه

تضموهى،الإلهىالتنزيلمنحظمنهاضاععندماالحقائق
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الذينالبشرأيديبهاصنعتهمابسببكثيرااختلافاجنباتهايين

أهرها.علىوقامواعليهااستحقظوا

بحقأوتىالذي-النبيينخاتممحمدسيدناذلكجمعولقد

:فقالموجزةعبارةفي-الكلمجوامع

بالقهآمناوقولوا،تكذبوهمولاالكتابأهلتصدقوالاإ

.)1(1(القهأنزلوما

علماءقالهماعينهوهذاأنالأميالنبيهذاممجزاتمنإن

:)2(البريطانيةالمعارفدائرةفيالمقدسالكتابالكتاب

كلتحتويلاالأسفارهذهأنالوافجمنأصبجلقد"

."بصادقالأسفارهذهغتويههاكلليسوأن،الصدق

تصدقوهملا:النبيينخاتمحديثمجملهوهذاأليس

!؟تكذبوهمولا

555

.الخارى)1(روأه

.!105:ص-2ج06911)2(طبحة
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الرابعالفصل

القرآنلألفاطوالنظائرالوجوه

عربيبلساننزلالذيالوحيدالمقدسالفهكتابهوالقرآن

ولا،هذهالأصليةبلغتهالتنزيلعصرمثلالناسوتداوله،مبين

.الآنإلىيتداولونهلأالون

فمن،ذلكمنالعكسعلىفهيالسابقةالمقدسةالكتبأما

الآرامية،يتكلمونكانواومواطنيهوتلاميذهالمسيحأنالمعروت

جميعهاالجديدالعهدأسفاروبقيةالأناجيلوصلتنالينما

ايرجمةعننقلا-الجديدالعهدإلىالمدخليقول،بالبونانية

الجديد:العهدنصعنحديثهفي-المسكونيةالفرنسية

العهدتكونالتي)والعشرينالسبعةالأسفارنصبلغناإ

التي(الخطوطات)الخطالكتبمنكبيرعددفي(الجدبد

الحظالكتبهذهفيوليس..اللغاتمنكثيرفيأنشئت

النسخنسخأونسخكلهابلنفسهالمؤلفبخظواحدكطب

.إملاءأملاهاأوالمولفيدخطهاالتىللكتب

منهاواحدستنىأنغيرمن،الجديالمدأسفاورحميع

..باليونانيةكعبت
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نصهأوالجديدالعهدمحظمتحتويالتي،الحطالكتبوأقدم

الرابع.القرنإلىيعودانالرقعلىمقدستانكتابان،الكامل

فيمحفرظلأنهكذلكسمي،"الفاشكانيالمجلدأرأجلهما

رقد،المصدرمجهولالحظالكتابوهذا.الفاتيكانمكتبة

:عداماالجديدالعهديحتوىولكنهالحظلسوءبأضرارأصيب

والرسالتين،13/25-9/14العبرانيينإلىالرسالة

طيطس،إلىوالريعتالة،طيموتاوسإلىوالثانيةالأولى

والرؤيا.،فيلمونإلىوالريمالة

ا!لد9لهيقالالذيالخطالكتابفيكاملالجديدوالعهد

.-.أبللا،كاتريناالقديسةدورفيعليهعثرلأنه!السينائي

الرامنوجزء،برناباإلىاوسادالجديدالعهدإلى

الجبد.العهدقانونفييحفظالنمؤلفانوهما،لهرماس

.1()(الأخيرةص!يفته

باليونانيةوصيناالجبدالعهدأسفارجميع:أنوالحلاصة

-ابهاتكلمالتيالآراميةعنتماهامختلفةأخرىلغةوهي

الترإ.وكل.تراجمفهيثمومن،ومعاصريهوتلاميذه

6،71:صأالحاشرةالطبعة-المرقدارفثورات:الجديدالحهد(1)
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تنتميانلالغتينبينكانتإذاوخاصةمصداقيتهافيمشكوك

اللغوية.العائلةلنفس

إلىتاريخهايرجعالجديدالعهدمخطوطاتأقدمف!نكذلك

.قررنثلاثةمنباكرالمسيجرحيلبعدأي،الرابعالقرن

ينقصهإذ،كاملغير((الفاتيكافيالمجلد!أنذلكمنوأكثر

أنهذلكمنوالأخطر،الجديدالعهدأسفارخمسنحو

!ا(بأفرارأصيبوقدالمصدرمجهولا

كانفلقد،موسىبهاجأءالتيالتوراةلغةعلىذلكمثلوقل

سفريقولكما-((المصريينحكمةبكل)اتهذبالذيموسى

إستوطنو!الذينالإسرائيليونقومهوكان-الرسلأعمال

المصرلن،قدماءلغةجميعايتكلمون،مصرفيال!ثرقيةمحافظة

الإسرائيليةالقبيلةأبوفيعقوب.بعدولدتقدالعبريةكانتوما

...125:51تثنية((تائهاآراميا":التوراةتصفهكماكان

أيديبينالذيالوحيدالمقدسالكتابهو-إذن-القرآن

هذهإن.العربيةاللغةوهي،الأصليةلغتهفيجميعاالناس

اللغةبفقهيتسلخأنالقرآنفيباحثكلعلىتفرضالحقيقة

لاوهوالبحرركبالذيالطائشكالمغامركانوإلا،العربية
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الفرقوأدركهالأمواجبهلعبتأنلبثفما،السباحةيحرف

المهلكين.منفكان

والنظائرالوجوه"بعنوانالفصلهذاجاءذلكأجلمن

منومنجاة،الفهكتابفهمعلىعوناليكون!القرآنلألفاظ

ومنويقوده،والعارالخزيصاحبهعلىيجلبوجهلسطط

.والبوارالضلالةإلىمحه

555

تميد:

الواحد-الكلمةتكونأن"والنظائرالوجوه"مصطلحيعنى

اولفظعلىالعظيمالقرآنمنمتفرقةمواضعفيذكرتقد

فيه"ذكرتمكانكلفيبهاهـادواممن،واحدةوحركة

الآخر.المكانفيمعناهايخالف

آخرموضعفينطرهاوذكرموضعفيذكرتكلمةفكل

بالنظائر.يسمىأويعرفما

ماأويعرفمافهوالختلفةبمعانيهاالكلمةتفسيرأما

.بالوجوه
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،للالفأظإصمهوانمابالنظائرالمراديكون،هذاعلىوبناء

للمعاني.إسمهوإنمأبالوجوهالمرإدويكرن

يؤلفواأن،العصورأتدممنذ،العربيةاللغةعلماءيفتولم

:عنوانمعظمهافيتحملكانتمولفاتاللغويةالظاهرةهذهفى

الكتببينومن"والنظائرالوجوه"أو"والنظائرالأش!باهإ

الكريم،القرآنفيوالنظائرالأسباه:الموضوعهذ!فيالمطبوعة

،اهـ(05سنةالمتوفى)البلخيسليصانبنلمقاتل

وتصرفتأسماؤهااشتبهتمماالقرآنتفسير:والمصاريف

نظائروتحصيل(ص002سنةالمتوفى)سلامبنليحيى،معانيه

والأشباه،هـ(rا8سنةالمتوفى)الترمذيللحكيم،القرآن

ممانيهاوتنرعتمبانيهاترادفتالتيالقرآنيةالألفاظفيوالنظائر

عبدلأبي،والنظائروالوجوهt-(926صنةالمتوفى)للثعالبي،

ذلكوغير،هـ(478سنةالمعوفى)الدامغانيالحسينالقه

الفصل:لهذاالرئيسيةالمراجعتكونولسوف-هذا.كئير

للدامغاني.،والنظائرالوجوه-

صنةالمتوفيالأصفهانيللرإغب،القرآنغريبفيالمفردإت-

هـ205

العربية.المعاجمأمهات-
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الكلماتمنالقهبحمدوهيc((أم"كلمةفيالبحثولنبدأ

العالمين.نفوسإلىفطرياالمحببة

:أمأ-

ولدته:التجالقربيةالوالدةوهو،الأبلمحازاءالأم-

.(04:أطه!تخزنؤلاغثنغاتقركأأثكإقئقرتجغتك)

.،2:المجادلةأ!ؤتذتالزآقئىإلأأقفتهرإنأققتهرممنئقا)

ه

وأسيءلوجودأصلاكانمألكلأمفيقال،الأصلأيوالأم-

أما:يسمىيليهماسائرإليهضمشيءوكل.إصلاحهأوتربيته

.0،4:النجفأ!خيهتملعينتذيناآيمتبأقيفيقىات!)

إليهمنسوبةكلهاالعلوملكونوذلك،المحفوظاللوحفيأي

منه.ومتولده

.(7:الثورىأ!حؤلمحاومنآثقرىأئملئذر)

حولهاماوأما،الرئيسيالمركزباعتبارهاالقرىأملمكةفقيل

وهوامش.حواشيفهو
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2-اب:

الأمحملفيالمباسرالسببوهوالأملمازاءوهوبعينهالوالد-

وولادتها:

.(4:يوسفأ!..قيييهيوشفقاذإد)

.،23:القصصأ!!يرفتتخؤأبونها)

العم:يعنيوالأب-

قالبقاذإدآئتؤتتدبوبحصرإذلثتهدآءكنتغآتم)

إنرسمءابآبكؤإبةإثقكلغبذتالوأتغدىينتقتلأون

(133:البقرةأ!ؤجذاإتقاؤإشحقؤإشئييل

.يعقوبعمكانفإسماعل

سمقنكمفوإنرهيضأبيكنمققة):الجديعنيوالأب-

.(78:الحجأ!قتلمنآلم!لمين

00
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:الناس3-

الناسجميعتعني-

يتقازفرنمؤقتأبلثمعو؟ؤتجقفنيئؤانقبهرينحقفنتيإتاآلآ!تآكا!

.(13:الحجراتأ(خببرلجبمآقةإنآنقنكئمآيئملمجدآئحرت!إن

مدؤآتدينطقكنمألذىزتبهغأغئدمواأقاشتأئها)

.(21:البقرةأ!قئيكغ

يثىآف!اعززنزلةإبررلتنمآتفوأآفاسقيائها)

.(1:الحجأ!عظيص

آلتاسى!ضئتيمنآتجروآلأزضىآالتمولقثخفق)

.،57:غافرأ

ه

:الناسمنمحدوداعدداوتعني-

فآخس!ؤممئمقكغجهلواقذآلتاسىإبئآلتاسىلالمقالمآلدين)

N:عمرانآلأ!ايمتاقرإدممئم v r.،

ه
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:الاصطمنالمؤمنينوتعني-

آلترللنتةغتيهخأؤتبمسكسنازؤئمؤقالؤأكقزوأألذيئ)إ!

.[61r:البهعرهأ!آخقيسبنؤآقايصىؤآئضلسن

يبيلأ!إيزآشتالاختينآتسيحضجبئآئايىغلؤيت!)

الناص!:منالكافرينوتعني-

أرجمذتؤألجمازةأتجاسىؤقودهاآليئآلتارقآتموأ)

،24:البقرةأ!يفبهمربن

ه

خاصة:مصرأها!وتعني-

لمحصرسنآ!ونميهآلاس!يغاثفيهعامذلكبفومنتأقشتم)

.914:ايوعف

مصرءملكلرؤيايوصصنستأوياسذلكوكان

55

:لأرضا-4

الأرضية:الكرةتعني

آتابريحهفيشصستاؤقاؤآلأزضقألسمرباناؤتقذ)

.(38:أنس!لغوبمنممتناوما
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فيأمننيييهاماآنتتتازدومىفهاوآلمنتمناتمنماؤآلارضق)

.،91:الحجرا4توزويزسئ:

آكئمآفلهأونمتىوآزتيمتزنمرفهاآلارنمقأمنتإذآ)

تم!7حصيداقحمفتفاتهاراآؤئلاأضتاآئنهالخئهاتدزولنى

24،:أيونس!بآلاقمممقتغنىلغ

خاصة:مصرأرضقوتعني

لمجيم!صطإقيآلازصيىخرآيقعلىأتجمقيئقالم)

.(55:يوسمتأ

مممر.لملكيوسفتفالهماذلككانلممد

مننآوقاآلارضيىفيفمنمممذجئنائالمختصتقذتألتمنفالؤأ)

،73:يومممت]!شيىمنين

بالسرتة.اتهمو!عندمايوسفإخوةقالهماذلكوكان

ه

خاممة:فلسطينأرضقوتمنى

.!لفقنمبننميهابركتاآليئآلازضبإل!ؤلوطاؤعئنف)
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وابنلإبراهيمالأنبياءأئوإليهاهاجرالتيالأرضكانتفقد

.لو!أخيه

ه

:الأرضمنصغيرةمحدودةرقعةوتعني-

لتئمىو،آلأزضىئثيزدؤذلأتقزإتهاتقولىإتاقالى)

.711:البقرةأ!أطزث

يؤرهـكيفليري!ألأزص!فييحخثغر%"باأدتهرقبقمث)

.،31:المائدةأ!آخيهصمؤءة

55

o-:آية

:الناسمسامععلىيتلىالذيالمقروءالفهكلامتعني

يصزئتمغئيماتلىآدت!ءايئقي!ترخ!آثييآقاقيلتىؤئل)

.(الجاثيةأ!!آليمبقذابقبتثيغيضتمضهالضكأنشمقكبرا

تكدجمىئ!بهافنهترغيكرتلىةاتنئتكنآلتم)

.ااء.:المؤمنرنأ
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ويرسلهاالأسياءلطيعةالخالفالثىءوهي،المعجزةوتعني

.الرسولصدقعلىبرهاناالقه

قاذ!قتقئختةهئقإداقأتقمها!ينوسىآلقهاقاذ)

ادإتذئرؤآضمثم!آلأ2وؤجمميزتهاسمنعبدهآتختؤلآضذها

تاتيتامقلنرتك!اخركنتاتةسؤ؟غثرمنيصآتخرقيخاصك

.،طهأ!!آتكبزى

.ج!صوملإئهفرعؤئإكزتثينبرقحانافذنث)

ألأولونتهاتحدبآنإلأبآلأتئبئزسيلأقشغتآؤقا)

إلأيإلأينضنريرنؤتابهأقالقمؤاتجمحرنآلناقةثموداتتتاو

.(95:الإسراءأ!تخويفا

خطر:شيءحدوثعلىعلامةوتعني-

يآقيآؤزئكتأيئآؤأتمئبكةتةيتفزآنالأت!ظزونهل)

إيتئهاؤلماتقع،ريكةأتمقتغف!تأقتؤتمزنكةاتئتىتقم!

158(:الأنعام1!ضثرمإيئ!يغالتكممبتآؤقئلمنءامنتتكن

حيثالقائمالكونيالنظامأنهيارنسبقالنيالآياتذلكومثل

القرل!ةالكواكبونبلغفننمددأحمرعملاقإلىالثممستنحول

القيامة:يومأحداثمقدمةفىالقرآنذكرهماوهذا،منها
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ؤآنقتر!آلمح!وجمع!آئتمرؤخحف!آنجضرقيقبادأ)

.(القيامةأ!!آنقرآينيؤبؤآلأن!نتفولى

لسانهعجزحينزكرياللنبيحدثمامملعلامةبمعنىوالآية

بوليدهاالعاقرامرأتهحملعلىعلامة،أيامثلاثةالكلامعن

يحى:المنتظر

تنتةآقاسلمخزآلأةايتك4قاةأتةقيآتجحلزلتقاذ)

.(41:عمرانآلأ4رئزأإلأأئاير

يعنبر:لمنعبرةوتعني-

.7(:أيمسف!لائايلل!ةاتتؤإصيإءئوسففيتمنتقذ)

ديليفيإنتؤيهآتغذآلارققبهقآخامآبرآلصلينآترلؤآيتة)

ئالويهءفيجماشنمي!لينزصآلألغيرفيتكرؤإن!قتغونيمومرلأتة

.النحل(أ!!فئيربينس!آبغاضايص!التناؤدميفرثتيهبين

النهي:أوالأمروتعني-

تذبمروق!لغقكرتينصتأتصبفيغاؤآنرنآؤقرضعنقاآئرننصاسوؤ!

.االنورأ!!..لحذؤيأثةيهتادتجدصكلقآنجلذؤاؤآلرأنيآلر%يه
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ينضئنئؤيخةؤقآقةيؤينختئآلمثيىكنقتنيهحوأؤلا)

ؤتغئدئؤيؤأختئآنئشيريهينئنك!(ؤلاآغختتكغؤتؤئثنيىكؤ

صءءص!اء.ر.صءلم"لمء.
ؤالئابرالايىإلميدغو!أكلؤثبكآغختكغؤتؤئشيفيينضيرئؤين

لققهئميلتاشةأتيهءؤئيربإدنيمظؤآففمرؤآنختزإلميذغوأ

(.12Y:البقرةأ!شذتمون

555

6-كلم:

المكتوباللهقولتعني-كلماتوجمعها-الكلمة-

والصحف:والمدادالقلمباستخدإم

تنقذآنداآنبخزقفذترقليهئقيدا!اآنخزتمنبوقل)

.(901:اددأ!قذ"ابيثإءجثاؤلؤزبئكئت

ينتمذ؟ؤآلخرآقتضلثحروينآلازقيفيآتماؤتؤ)

عيزلرآلمحةإنآلئهيمتتمدتقاآثحرسمثعةتقدس

.(27:لقمانأ!حكص
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السامعين:علىبتلى،المقروءالقهكلامالمفىبكونوقد-

بهتمي!تمعحققآحرآشتحازئرآلم!ركينيقآهذوإن)

.(6:التوبةأ!قأقةةأئيغاثصآدت!

لمجئرفولاثضآلتهتحتغقتعر!يئيغفيريقكأنوقذ)

.(75:البربأ!تفتيوئؤكئمعقلوةقابفل!ين

ه

اللهخلقهالذيمريمابنعيسىالمسيحإلىتثيرالقهوكلمة-

مريمالعذراءأمهإلىالقهكلمةجاءتفقد،كن:الكينونةبفعل

الفه.بأهرفحملته

ؤتحيتتهبآق!زسو!عرصمآتنجميممىآتتيحإتتا)

.،171:الن!اءأ!تسشتمالىآئقئهأ

تنتزون!يييماآللإىآلحتيقؤهمريمأئنعيىديث)

ته"تقولقإتتاآام!بمقضنئإداستختاحؤتدينتحذآقيت!كأنتا

.،مريمأ!!قتكونكن

.(،.:الخل1(قيكرنكنتاتفرلآنأزدتهإذآ4لث!ىقزبآإئما!
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الخلوقاتبعضبوبضاتتخصيبيمكنأنهالتجاربأثبتتولقد

كهربائي.تنبيهأو،بدبوسالوخزمثلميكانيكي،مناسببتنبيه

الاستغناءيمكنأنهأثتتعصرنأفيالاستنساختجاربإنبل

معالجةتعالجأخرىخليةبأيوبكتفي،الجنسيةالخليةعن

خاصة.

عمليةبدءفيالأشيأءلخلقالكينونةفعلاستخدمولقد-هذا

اللهوقال)ا:الوراةتقولكما،والأرضالسماواتخلق

..نورفكان،نورليكون

..كذلكوكان..المياهوسطفيجلدليكنالفهوقال

فوقطيروليطر،حيةنفىذاتزحافاتالمياهلتفضاللهوقال

..الحيةالأنفسذوإتوكلالعظامالتنانينفخلق..الأرض

بهائم.كجنسهاحيةأنفسذواتالأرضلتخرجالقهوقال

11:3:2التكوينسفر.لككذوكتان..ووحويقباتودبا i،.

ووعودهوأحكامهقضاؤهتعنيالقهوكلماتالفهوكلمة-

:تتبدللاالتيوسننه
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تخرنؤئ!هنمؤلاخمتيئخؤئ،ألت!آولصآةإتآلأ)

آتحيؤؤفيآفثنزىلهر!يتقوتو!الؤأةاقنوأآلديئ

آئفؤزلهؤذلثآدتري!قئئتجديللاآلأخرحؤلمفآلذشا

.،يونسأ!!آئغظيص

ضتروابماإشحزءيلتيئغلآلختئزبكءطتتؤتضت)

.(1ry:الأعراف1!ؤقؤمهيرعؤتيضتعكأئماؤدضرتا

خيرايعرصهمأنإصرائيللبنيووعدهاللهفضاءكانولقد

:وملأهفرعونأذىعلىوصبرهمبالقهإممانهمنطر

وتخعلهتمآلازضيفآئمتضمفوأآلذييئغلئمنآنؤزلد)

قيغؤتؤئيئآلأزفيفيقئمؤنميهق!آئؤرثبؤتخعقمآبتهص

فيإسرائيلبنيوفاد،موصالقهنبييشوعخلنسأنوبعد

فيهالهموصار،لقلسطينالشرفيةالحدودخلالهانخللوامعارك

:يضوعلهمفال،قدمموطى

Aqhttp://kotob.has.itايهوديوراةيثهدلاالقرآن



تكلمالذيالصالجالكلامجميعهنواحدةكلمةتسقطلم"

الذي2الصاالكلامعيكمأتىأنهكماويكونعنكمالرببه

الكلامكوالربعليكميجلبكذلك،عنكمالرببهتكلم

الربأعطاكمالتيالصالحةالأرضهذهعنيبيدكمحعىالرديء

1(1-2:41]"1يثموع-إلهكمالربعهدتتعدونحينماإلهكم

بالحسنىالحسنى،ووعودهأحكامه:هاالربفكلمات

بالشر.والشر

عمرةفيمعهومنالنبيعنالأعرابمنجماعةتخلفولقد

نأالخلفونهولاءأرادخيبرفتحتإذاحتى،الحديبية

برفضالسابقالفهلقضاءتنفيذ!فمنعواالغنائميشاركوهم

:الجهادفيالمشاركةرففعهمنظيرالغنائممشاركتهم

ؤآفلوتاآثؤرلاسثغقئتآألأغصابينآنمخقفودتلكس!يقولى)

...قلويهتمفيليتقتابآلئيتيهصتفولونبأتآشتغمر

درونايتأضذوهامنانصإبثآطتفتصإذ!ألمخففونلىصسحقو2

تئبعونالنقلأدتيماكئميذلؤأآنييىياوئتتتغكتم

.11ا-ها:الفتحأ!فشرحرآدتافاذحتدلكتم
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:الفرقان7-

أحداثمنأو،وبصيرةفهممنوالباطلالحقبينيفرقما

:الأعداءعلىالنصرمثل

فرفافالكتمئحعلآدتةتتقوأانةامنوأآلدينىتأيها)

.،92:الأنفادأ!ت!ؤتفيرس!صايتمعنثمؤيكفر

آنفرخمايئتؤتمغتلىتاغلآنرتاؤقآبألئ!:اقن!صمكئئرإن)

.،41:الأنفالأ!آئحئقانآلنمىتؤتم

وهي،بدرمعركةفيحدثالذيالحاصمالنصرهنافالفرقان

.الإسلامفيالحاسصةالمعارانأول

(53:البقرة1!كتالنتغقكغؤائفزقانآنيهتنبموطىأتئتاةؤ!)

الحاصمالنصرهووالفرفان،إسرائيلبنيإلىموجههنافالخطاب

مصر.منإسرائيلببنيجهj)-فرعونبهلاانموسىحقفهالذي

.النوراةوهوموسىأوتيهالذيالكنابغيرآخرشيءوهو

555

والضلالة:الثبهةمنالخرجويعني
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هدهـيايرآئنر:انسسأنننذآلدى-زتقتانشئهر)

.(185:البقرةأ!وآنفرقافيآئثذىينؤتيتز

555

الكتب:منغيرهدون،القرآنبعنيوالقرقان-

آلؤزلةؤآنرذتدئهئتنيتاسدابآنتنآنيهتمبغقثترذ)

(عمرانل11!!..آننزنانوآنرذيلئايركدصقتلين!ؤآلامجيل

..تزبرالففقيينييهونسغتدقئآثفرقاقترذآلذىشارئر)

قؤئملخ!ؤآغاتاآقزلاإفكالأقذآإنكقرؤأألدينؤقالى

آلأوليئآسنطيروقالوأ!ؤ!راظائاخاءوققذةاخروب

أنزلةفل!وآعبلأب!ؤيخرتئكف!آتحتنبها

غفورا!انائاؤآلأزصيىآلنصئؤتفيآلبئزيغقمآلدى

.االفرقانأ!!زحيم

55

-ذكر:1

بالقلب:أو،باللسانالفهذكر-
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ؤعكؤفعودايخاآلئةتأذ!روأآلقحلؤةقضمتتصقإدا)

.،301:النساءأ!جنوب!م

آدثةذكرو(آنفمههخظلمو(آؤنعسمةنفلوأإذاوآلدليئ)

يصحزوأؤلئمآدئه"إلأآلذنو%تقمرؤتنلدلؤبهتمنآشتغقروأ

.،135:عمرانالأ!يفقو%وممتمفعلوامانمل

555

آخرين:عندماأمرأوشيءذكرويعني-

رئفعندأذ!رنيئتثماتاجآئهخمنلفذىؤقالى)

يضعآليئيخنيقققيمثزيهءزتحرآلمتمئالنتآلنممحا

.،42:يوسفأ!يمنين

سونسأنهظنالذي،السجنفيزميليهأحديوسفسألفقد

فصةيذكرأن،سيدهأيربهعندللعملويعودعنهبفرج

السيد.ذلكعندبوسف

م!ناآفذمامنأنتذسإبمرتمألكتبقوآبهر!

.(54:مريما!تريئآ
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وفعلا:نر،بنمامهالشيءعلىالمحافسلةويعني-

ةاتيتبممآخذوأآلمخورقؤقئمؤرففتاييثقكنمآضذتاؤإذ)

.،63:البقرةأ!تتقونتققكخييهماوآدكروأبفؤؤ

الماضي:وإسنعادةالتذكرويعني-

آلتخالؤخآلأزضىفيئ!ت!فعفونقيلأنترإدوآدلمخووأ)

آلطئمئئتنؤززقكمبقحروءوآئذكمئاولبهغآلاس!تخطقي

.،26:الأنفالأ!دتثكرونلقف!خ

كئ!ؤآنطسرواقنسزئحئمقليلا!ضئضإدؤآدئخزوأ)

1:الأعرافأ!آفقممبلينعمبةكائ Al.

آلمثتتظينقنطيفشمتحهئمإداآتقؤأآلدييئإتث)

.،102:الأعرافأ!قتصرونلهمفإذاتذتحروأ

555

الآخرين:بينالعاليةوالمكانةالشرفيعنيوالذكر-

.44(:الزخرفأ!قئئلونؤشتؤفقيلقؤمكلكلوكروإت!)
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تغقلوئ!آقلآيهركغييه!نتاإييهثمأنزئضآتقذ)

.،01:الأنبياءا

النبأ:إوالخبريعنيوالذكر-

منتجرقذأ2بزهنكزهاتوأقل:أالة؟دويهمنآتخذوأآر)

.(24:الأنبياءأ!قتلىمنوتجرقيى

يةغلتكمسمآتفوأقتمآئقزصنتهق؟ىعنؤقتئلوتك)

.(83:الكهفأ!ئحرانج

550

:الصلاةيعنيوالذكر

آئحمعزيؤرينللفلؤؤلؤبىإذاءاتوأألدينتآئها)

نهتضإنلكتمضتندلكتمأتميغؤذروأآلتهدتجيرإلىإشعؤأ

وأتعوأآلازفيفيقآ!ثيروأألضلؤةقصحيمضقإذا!نفقمون

.الجمعة(1!!آلئهففملىءفى

555
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والمعرفة:والعلمالبيانبعنيوالذكر-

.،ا:صدأ!ألدبمننذىوآنقرةأقص!)

.،87:أص!للفليندكرإلأهؤاق)

اسنبؤمؤعناةؤهذىللتاس!تتانهذا)

.1381:عمرانآلأ

.43،:النحلأ!دغتون،كنترإنآلذكيرآهل!ثلوأ)

الكنب:منغيرهدونوحدهالقرآنيعنيوالذكر-

قالؤ!لمخنودإتكآلدكرغقتهنترلألدىتأتهاؤقالوأ)

أتتلصكةنتزلتا!آلضلىيينينكضتإنيآئضثبهكؤتآتينا

ؤإتأآللىكرترلثآنخنإتا!ئظيرينإذأتمئرأومابآطقإلأ

.،الحجرأ!!لخمنته

وتغقهئمإت!همنيزنرمالئايم!لتسينألذتحرإلكوآلرئتآ)

.،44:النحلأ!تتقتهروئ

55
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9-قوم:

:عناصرهبكافةعليهوحافظأدامهأيالثيءأتام-

آلأيخيرؤآنؤيربألت!:اشنىتنألت!سصبذئقحزإتتا)

.،18:التوبةأ!آلرلمخؤةؤتانألف!لارةآقاتم

قؤت!ئكزفؤبأدت!راآغتصموأآلزبهؤةؤةانوأآلضقؤةقآييموأ)

.78،تالحجأ!آلتصل!ؤيغصأئتزلى.!ص

منطلباته:بكلمنقوصغيركاملاأدأهأيالثيءوأقام-

.(13:الشورىأ!فيولئفرقوأؤلاآلذينألمجوأ)

.9(:الرحمنأ!آلميزأنتخئصروأؤلابآتممئموآتوز%ؤآقيموا)

،2:الط!قأ!يت!آفمهدةوآييموأتنتمغذليدؤئؤآشهاوأ)

.77(:الكهفأ!قآدآق!تنقفىآ!ييرلدجذارا،فهافؤضذا)

يذغيربانه،القرآن:كتابهبصفالقهأنبالذكروجد-س

قوله:مثلفطعوج
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لغقهثممتلكلمنآئقرءاقهذافيللتالم!ض!زسآؤثقذ)

الزمرأ.1!!تئقونلعتهئمجموص!بىغئرعرشاأتاقرة!شذكرون

جمؤضا(لبماتخملؤلزآلكت!تغد؟غلىآنرذآلدىلمح!آلحقا)

.،أ:الكهفأ

السابقين:أسقارعنالقرآنقالولقد

آلتؤزلةلفيموأحئئيثىءعتمل!غآلكتفتآئلفل)

.(68:المائدةأ!زئبهخقنإليهمأنزلىؤمآؤآلآنجيل

تجرىأنوتطبيقهاالكتببهذهالتمسكقبل-إذن-فيجب

حتىوغيرهكالتحريفعوجمنبهامماللتخلصعمليات

أخيراعلمائهمبعضبدإهماوهذا.قيمةوتصبحأمرهايستقيم

حذفمثلالحديثةالترجماتبعضفيهامةتغييراتفيوظهر

.،ه:17الأولىيوحنارسالةفيالتثليثفقرة

:الكتابأهل-01

فقط:إليهودتعني-

qAاليهودلتوراةيشهدلاالقرآنhttp://kotob.has.it



آلمئمصإعينيهتئاغقئهخئتزذآنآليهتفآفللمحتفث)

تآخذئخ!جفرصآلتةآرتاتتالوادلكينآكبزهوسى+س!آلوأتقذ

آتيتفجأةتهصقاتغدينألعئلآمحذوأثضبظقيهخألقنعقة

.1531:أداءأ!ئبيناكصفظئاكوسىوءأئتناذلكعنفعفؤتا

فقط:(المسيحيين)النصاروتعني-

غلتقولوأؤ،بييحئمفيلتلوأ،آنجتئىتأقل)

آلتهرسو!ع!يمآتنعيممىآتمميمح)تماآلحقإلأألئه

ؤلاؤزشلهءيآدت!قآصمؤأيتةؤزوخت!تمإلىآنقئقآزتحيتئة-

3رجسجصصص5رصر

سممربوحدإبا!ألئسرإتتاثحنمض!بمأرمهو(ثئثةتمرولوا

بآ!!كقئآلأزصىفيؤقاآلمئ!ئؤتفيقالهرؤتأيرتهرليهوئآن

.1711:النساءأ!و!يلأ

:والنصارىاليهود:معاالطائفتينوتعني-

آقؤزلةلفبئوأخىشىءغلت!خآليهتفكةهلفل)

يتهمبهثيراؤليزيذثزتبهغقنإتيهمأننرلىؤتآؤآفينجيل
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آئتؤيرعلتآصىتلآؤكئرألمحغمنازتكينإتكإنزلمئآ

.(68:المائدةأ!آنبهفيرين

55

القرآنموقفلدراصةمنهبدلامدخلاهذاكانفلقد،بعدأما

الختصرالقاموسهذاجاءثمومن.وأسقارهمالكتاباهلمن

.القرآنألفاظفيرالنظائرالوجوهعنالعشربمصطلحاته

000
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الحامس:الفصل

والأباطيلالحقائق

التيالمسيحيالكاتبذلكمزاعممناقضةالفصلهذافىنبدأ

هذامقدمةفيإليهاوأصرنا-")1(الدستور"جريدةفينضرها

الآتي:بملاحظة-الكتاب

فقرةكلمنامضةثم،مسلحسلةفقراتإلىكتبهماتقسيم-

.حدةعلى

آياتبعضنصوصفيأخطأقدالكاتبهذاكانولما-

واصمالصحيحالنصبكتابةأخطائهنصححفسوف،القرآن

بها.يستضهدالتيالآيةورقمالسورة

لألفاظوالنظائراوجوه:المحمىالرابعالفصليعتبر-

إلىيضارولسونس.الفصلهذالموضوعأساسا،القرآن

توفيرا،إليهاالرجوعيمكنحتىبأرقامهاالمستخدمةمصطلحاته

له.داعيلاالذيللتكرارومنعاللجهد

.م8/01/7991تاريخ1()
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نصأي-النصلفهمأنهتقررأصوليةبقاعدةالتذكيريجب-

الكلماتمجموعوهو،السياقخلالمنفراءتهمنبدفلا-

بذأتوتتعلقبعدهجاءتوالتيسبقتهالتيوالعبارات

الأولالفصلفي((والسياقالنص)اعنتحدئناولقد.الموضوع

.المقدسالكتابنصوص:عنوانتحت

إياتمعالتعاملفي-فلمهما-السياقإهمالأنشكولا

القرآنأنروعمواأنللضالينيسمحإذ،تدليسايعتبرالقرآن

آلضلؤةتفزلبرالآا:عبارةسلخبعد،الصلاةعنينهى

ماتغقموأحقشبهرىؤأسم)؟تقولالتيالآيةبقيةمن

.(43:النساءأ!تقولون

55

:المقدسالكتاببصحةيشهدالقرآنبأنالزعم:أولا

يحتويالذيالمقدسالكتابمنجزءالتوراة:الكاتجايقول

ذإبالصحةالمقدسللكتابسهدوالقرآن.والانجيلالتوراةعلى

آلوزلةلفيئوأخفلثىءغلتمتغاتيهتفتآفل):يقول

.،68:المائدةأ!زئكنميخنإلتكئمأتنرلؤقآؤآقيبجيل
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تخحملضوتنيخيةآدترآئرذبمآآفيمجيلىآهلؤلحتم)

.(47:المائدةأ!آلمننيمقوئمممتةممليكآدتهآئرلبتآ

بمايومنأنلمحمدالقرآندعوةالنصوصهذهإلىأضفنامافإذا

سؤاليواجهنا،51؟الشورىسورةأالمقدسالكتابفيجاء

السنينمئاتبعد،محمداالفهيدعوأأنيصحهل:وهومحرج

؟محرفبكتابيؤمنلكي،السماءإلىالمسيحصعودعلى

دعاهموعصرجيلكلفيالمسلمبنأنتجهلونأظنكمولا

آ!دينتآتها):يقولإذالمقدسبالكمابيؤمنواأنإلىالقرآن

زس!وبمإءغلترذآلدىقيآنيهمبؤزسمويهءبآق!ةايضو!ءاتمؤأ

.،136:النساءأ!قئلمنآنزلىآئذىؤآئجتث

إلكآؤحتضآوآلومم!لؤضابإءؤضىماآلديهبينلكمشر!)

ت!فرقوأؤلاآلدينإيصأآنوعكيممئؤمويمىإتجرهتمبوءوضعيناوما

(.pr:الثورىأ!فيو

الآتي:الكاتبهذاوليعلم

والأخرىوالأسفاروالإنجيلالتوراةمنالقرآنموقفأنأ-
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على:ويقومواضحالناسأيديبينالتي

باسمزورافيهاوالدسللتحريفتعرضتالكتبهذهأنأ-

هذهعلماءأكدهماهذاكانولقد.البشرأيديصنعتهمماالله

.)1(سلفاوبيناهالأسفار

ماالبشاراتهنفيهأكانالإسلامظهورعصرحتىأنهب-

تمامامحمدالنبيسخصالكتاباهلعلماءيعرفلأنيكفي

الآنإلىبهاتزالولا.1(46:البقرة1!ممثمآشآةيغيردؤنكضا)

.البسماراتمنبقايا

حقائقعلىتحتويالأسفارهذهأنالموقفخلاصةوانج-

عليهصدقماهوهذاكانولقد.أباطيلعلىتحتويأنهاكما

نأأعلنحيث(6591-)6291افمافيالنسايكانجمع

.Y)o(رأباطيلنقائصعلىتحتويالكتبهذه"

تلكخلاصةتجمعأن!آية"الكتابلأهلكانولهذا

قرونعبرالمقدسالكتابعلماءبهاقامالتيوالأبحاثالدراسات

صحةجميداجلمنسبيلكلتلمىعلىقطعاالحريصونوهم-

الثاني.الفصلراجع)1(

6\:أصالمقدسالكتابتراجمفياخنلافات:المولفكابرأجع)2(
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منواحدةفي،النبيينخاتمالأميمحمدبهنطقفيما-كتبهم

اغرتصدقواولاا:قالحينوالخطيرةالبسيطةكلمهجوإمع

.!اللهأنزلرهابالقهآمناوقولوا.تكذبوهمولاالكتاب

لمإذ؟!الفهأنزلوها":قولهفيالنظرندققأنويجب

وماالفهأنزلما:لننجد!كبيرفالفرق.كبهمفيوما:يقل

البثمر.أيديبهاعبثتالتيكتبهمفي

55

خقشىهغللمتئئمآليهتفتآهل):القرآنيقولوحين-2

68(:المائدةأ!زئكئمقنإلتمأتزلىؤقآوآقينجيلآلتورلةتييموأ

حدثالذيعوجهايقيمواأن-)1(سلفابيناكمايعنيهذ!فإن

كاملة.يظنقونهاثم،والتحريفالزيغببب

فيالمقدسالكتابعلماءمنجمعبدإهماهوهذ!إنبل

النصوص"إلىالوصولمحاولاتهمفي،إلاخيرةالسنوات

الحديثةالطبعاتفيجذريةتغييراتإلىأدىوالذيأالأصلية

ذلكبعدثم.المسيحيةالأسفارهنال!يثفقرةحذف:مثل

.91:رممأالمصطلح:الرابعالفصلراجع)1(

501http://kotob.has.itايهوديوراةيثهدلاالقرآن



القرآنيؤكدالذيمحمدبنبوةبالتصديقيقيمونها-وقبله-

فيأو،المتدإولةأسفارهمفيصواء،عندهموجودهاعلىدوما

وفي.الفاتيكانمكتبةمعلالرئيسيةوالمكتباتالأدهـةخزائن

:القرآنيقولهذ!

مكئوبامجدوفبماأللىىأفيفئآلتتئآلزش!وذيئعوتألدين)

غينؤتتهحهئمبآففروفيتآمرمممؤآلا!ل!ألوزقيفييخذلهثم

ؤيصمعآتختبثغقيهزؤئختنئمألاليتنبتفصؤلمجلىألئ!تر

.(157:الأعرافأ!غقتهصكأتثآتيئؤآلأغقلإضزممثمغئثئم

للحوارالثانيالمؤتمر،7791عامبأسبانياقرطبةفيعقدولفد

ايرناندثميجلالدكورألقىالمؤتمرهذارفيالمسيحيالإسلاهي

الانبتماجمةالجذور:بعنوإنبحثامدريدبجامعةالأستاذ

النبيعنالمسيحيةكونتهااييالمزيفةللصورةوالسياسية

فيه:جاءممأوكان.مفد

علىظلماوالإهانةللجريجتعرضدعوةصاحبيوجدلاي!

رالملمينالإسلامحولالأنكارإن.محمدهلاياريخهدى

الثانيالقرننهايةحتىالخرافاتنسودهااستمرتمحمدونبيهم

منالطائفتينبينالمباشرألاحتكاكيمنعولم،الميلاديعشر
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..الخرافاتهذهانتشار

منالاستحالة،سابقةمناسبةفيأكدتأنسبقلقد

تنسبالتيالمزيفالنبيلفكرةوالنفسيةاياريخيةالوجهة

وأصحابوهوسىلإبراهيمبالنسبةنرففهالممالمحمد

.أنبياءاعتبرواالذينالعبريينمنالأخرىالنبوات

قدالنبوةعالمأنوقاطعةيينةبصورةنبيقالأنيحدثلمإنه

يزالماالنبوةعالمفإناليهودىبالشعبيتعلقوفيما.أغلق

الخلص.المسيحينتظروندإموامامفتوحا

علىيدلقطعيتأكيديوجدلافإنه،بالمسيحيةيتعلقفيماأما

وآثاربولسالقديسلرسائلقارىوأى.النبوةعألمانتهاء

.جيداذلكيعلمالرؤياوسفرالحواريين

.)1(((نبيمحمداأنيقينيف!ن،بييتعلقوفيما

محاورمنرئيسيمحورهو-إذن-محمدبنبوةالإيمان

.الأسفارمنوغيرهماوالإنجيلللتوراةالكتابأهلإقامة

55

-المقدسالكتابترأجمفياختلافات:المؤلفكتابراجع)1(

.63641-:صر،أ

701http://kotob.has.itايهودلتوراةيثهدلاالقرأن



آدتةآنرنبمآآقيمجيلىآهلؤليضنم!:القرآنيقولوحين3-

ألقئيقولت!مممقةؤليكأدتهأنرلىبمآتحتملزؤقنيخية

والوصاياالثرائعتطيقسياقفيجاءهذافإن،(47:المائدةأ

ينزلكانالقرآنأنالمعلومفمن.والمسلمينوالنصارىلليهود

بذلكالمسلمينعلماءاهتموتد.معينةحوأدثوفقبعضه

واحد!هذ!وممان،((النزولأسباب"عنوانتحتكتباوصنفوا

.القرآنعلومأهممن

عليهالفهصلىالفهرسولإلىجاءوااليهودأنحدثفلقد

الفهرسوللهمفقال،زنياوأمرأةمنهمرجلاأنلهفذكرواوسلم

!؟زنىمنعلىالتوراةفيتجدونماأوسلمعليهاللهصلى

بينونخالفونحملهماونحميهماوجوههمانسودقالوا

نإفاتلوهابالتوراةفأتوا9:قال.بيهماويطافوجوههما

بآيةمرإذاحتى،فقرءرهابهافجاءوا:قال.((صمادقينكنتم

بينماوقرأالرجمآيةعلىيدهيقرأالذيالقتىوضع،الرجم

الفهرسولمعوهوسلامبنالفهعبدلهفقال.ورائهاومايديها

آيةتحتهافإذايدهفرفع.يدهفليرفعمرةوسلمعليهاللهصلى

قال.فرجماوسلمعليهاللهصلىالفهرسولبهافأمرالرجم
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منيقيهارأيتهفلقد،رجمهمازمنفيكنت:عمربنالقهعبد

بنفسه.الحجارة

C

آقينجيليآهلولمئئ):فيهاجاءالتيالآياتسياقوييدا

والتي,المائدةسورةمن(141رفمبالآية،!يخيوآدتهرأنرلبما

التوراةنطيقعنفتقول،آنقاذكرناهاالتيبالحادثةنتعلق

:اليهودعلىكشريعة

آتكفيرثق!نيرعوقآلوليئتخزنكلاألرش!ولىتأئها)

وينىفلوبهتمتؤمنؤتزبآقؤيينةأمئاتالوأآلذيئين

ةاخيرينآرلننرن!يممئعونلال!ذبسممعونهادواآلريئ

أ2وييتزإقتقولونتؤاضحيإءبفدينماآلكليحزفونيآتوثر

قتنفتتتبماألبرييردومنقآضدروأتؤلقلزوإنفخذوةقذأ

آنآلبريير؟تزآلذينأكلؤتبهثشثئأألت!ينيتهوتضيف

الأخرؤفيولهزخر3آلذئمافيكخففوبثرظفر

قإنللترجبآتخلونيفكدلبكضعوئ!عنايصعذإسث

خمكغتهصئغيرصرنإنغتنهغآغيضقآؤتيتهتمتآضكممجاءوئر
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آدتةإنبآفصطتئتهمقآخكمصكثصنوإنشصئايفنحروئر

حكمدهاألتؤرلةويخد2لمجكعونأكيف!آلمق!يطينمجمت

بأفمؤيين!أؤلبكومآذ؟لثثتجل!ينماتتؤلؤئثزآدئ!

آلرينآلتبيوئبهاتخصبمؤدؤرهدىييهاآلتفنزلةاتراصاإئآ

ينآشتخملىأبتاؤآلأختارؤآلرتييؤنلموأقادللدينآشتموأ

آفاي!ىتخصموافلآيث!دآءيمغلي!و!الؤأآدت!يهنب

آئرلىبمآتحتهصلزومنقيي!ثممآلآتيئلتتتزوأؤلاوآخث!ؤني

آلنقآلىفيهآعلئهمبهننآ!آنبهفرونالمفأؤلصكآلئة

بآلأذ2يئؤآلأذئبآلأنضؤآلأنقتبألحتهقؤآلغىيآلتفي!

دهوبوءتدوفمنقصماصىوآئحروحيإلصننئوآلصصصن

المقأؤل!كآدتةآئرلىبمآ!ملزومنلة"!قارةير

.،المائدةأ!!آلظمون

ه

الإنجيلفيماتطبيقعنتتحدثالتيالآياتتاتيذلكبعد

:فتقولالنصارىعلىتعاليممن

منسدي!بثنلمامصحذقاصيمأبقبمي!ى:اثرهمعكوققينا)
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ينيديهتينلضاؤصضدقاؤنوررهدصمي!آلانجيلؤةاطته1الورنة

بمآآقيمجيل!آفلونيضنم!لفئتمينؤقؤعظةوئاىآلؤرلة

مممقأصنليكآدتةآئرلبمآتخ!ملزومنيخيوآدتهآئراص

.(المائدةأ!!ألقيفؤلت

القرآنفيمانطبيقعننيحدثالييالآياتنأنيذلدصوبعد

منلماكلهحلايريدمنوعلى،المؤمنينعلىشريعةمن

:فيقول،مصم

منتذيمصتتنلمامضئدقابآلحتئآلكتئبالكوآنصلنآ)

صصب
،مصآيتمأنزلمبمأتتنصقآضحمغقتوومهئصمناآتجئب

يئزفصمنكخجمقتليهلآلحيئينجآةئرغتاآفؤآءممتمتتيغ

مآفيقئبفوكئمؤليهنؤحديرأدتهكللحغل!نمآلته2لثمآةؤثؤؤيئهاجأ

بماقيتئثكمجييماترجم!نمآدت!إلمآلخنرقيحقآشتبقوأةاتنكغ

نصئغمص،آدتمكلآنراصبمصآتثنتهمآضكمؤآق!تختدنصنييهكنص

قاتإتيفثآلته"آئرلممآبغصقعتماتفتنوئآنوأضذزممغآفؤآتكخ

فنكثيراوإنذلؤجههخببغصننيمتهمآنآلتاريرلاآلخآقآغلختولؤأ
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آدترينآخسمنومنتغونآتجهلةآفطكم!تنمئيمقونآلايش

.االئدةا!مبيوفنونلمنفممحكحا

التيوالمناهجالشرائعبتطميقتتعلق-إذن-آياتعضرهن

.والقرآنوالإنجيلالتوراةفيجاءت

االعقيدةأن-كثيرةأنمرىآياتوفي-بومنوحالقرآنويقرر

فيه:شبهةلاالذيانلمىالتوحيدعلىتقومواحدة

إنةالأآتبماإل!لؤحىإلأزسموليمنتثلفينأرلخناؤتآ)

.(25:الأنبياءأ!قآغحاولطأتأإلأ

:مختلفاتفهنوالحدودالسمرائعوأما

أوهذا(48:المائدةأ!ؤيثهاجأيثزعةنحكتمجحقتالبم)

عمالمجئلالاا:لأنهالمطلقحقهومن،بخلقهاللهرحمةمن

،.Yr:الأنبياءأ!!لرتوهتميفعل

نحومفيعاشالذي-إشيعاءالنبيإلىالوحيأعلنولقد

!،شريعتهيجدد-الربأن-الميلادفبلالثامنالقرنمنتصنس

إسرائيل:بنيمخاطبافقال

ا-تخرجعنديمنشريعةلأن..سعبيياإليانصترا"

"(151:4إشياء
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سلفا-ذلكأثبتناوقد-والإنجيلالتوراةبتحريفالقولإن

فيهماماكلليسأنالقاعدةبل.خطأفيهاماكلأنيعنىلا

الله.أنزلهمماوالإنجيلالتوراةفيإذن.الئهأنزله

رجما:الزأنيبقتلالحكم-الآنإلى-التوراةوفي

إلىالفتاةيخرجونللفتاةعذرةتوجدلمصحيحاهذاكانإن"

..تموتحتىبالحجارةمدينتهارجالويرجمهاأييهابيتباب

..ألاثنانيقتل،بعلزوجةامرأةمعمضطجعارجلوجدإذا

المدينةفيرجلفوجدهالرجلمخطوبةعذراءالفتاةكأنتإذا

المدينةتكبابإلىكليهمافاخرجوهما.معهاواضجع

.(24-122:02تثنية-يموتاحتىبألحجارةوارجموهما

ييهاآلتؤزدةويخد،لمجكونأكيف):القرآنتالولهذأ

.،43:المائدةأ!آلت!خكئم

ه

.!يخي!آلترآئرلبمآآلانجيل!آهرنؤتختم):القرآنوقول

نأبهالمؤمنينأمر-الماضيفي-الإنجيلالئهانزللماأنه:يعني

:تقولالآيةبقيةأنذلكعلىوالدليل.فيهالفهانزلبمايحكموا
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.!آلقئيفوئمممقاؤقبكآيتهآترذبتآتخحملزؤتن)

نقطةوهذه.مضىلمانفيحرف:!لض)أنالمعلومفمن

وأمثالها.الآيةهذهلفهمجوهرية

همفأولئكالفهأفزلبمايحكملاومن:القرآنيقللم

فيبماالحكماستمرارصلاحيةتعنيأنيمكنوالتي،الفاسقون

الإنجيل.

ألت!دامجاآجيبواتقؤقآ):الأحقافسورةفيجاءمأمثل

أللببن!غذابصنويجزدنمذنويبئبننثحمتنربه-امنوأو

ينتبماؤلئقالأزفيفيبمغبزققئ!ىآيت!دأحعمج!تلأؤمن

صالحةقاعدةفهنا.!!نرضذلفيأؤبيتثإثرلتآ4دونه

ضرورةوتقرر،المستقبلإلىوتمتدالحاضرمنتبدأ،للاستصرارية

الفه.لداعيالاستجابة

رقن):الماضيعلىحكماكانالقرآنفالهمافإنهناومن

.!القئيقوئمممقاؤل!كآدئهآئرلىبتآتخحملض

كانبمايتعلقالموضوعأنتؤكدأخرىقرينةذلكإلىيضاف

الآياتمنالقرينةهذهوتؤخذالقرآننزولفبلالماضيفي

تهاتخكم)كانالتيبالتوراةتتعلقوالتي،الآيةلهذهالسابقة
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،4ؤألأختارؤآلرئيمونهاد2وأتملأينآئئتموأآلدينآلبنودنى

آدئهآئرلبئآمجتملضرمن):الحقبقولاتهتفقد

والتي،لهاالتاليةالآبةانتهتكما،!أنقنيتولتمممقةؤليك

مضنتلزؤمن:)الحقبقول،أبمناالتوراةبتحكيمتتعلق

.!آلمذمونمممقأؤل!كآدتهآنرلىبمآ

آترذبمآآفينجنرآثلبولضتم):القرآنفولأنوالخلاصة

الحاليالإنجيلبصحةشهادةيعنيأنيمكنلا،!ييهآدته

إنجيلبصحةشهادةهووإنمأ،النصارىإنجيلأسميناهالذي

تعاليمه.وفقيحكمواأنبهالمؤفونوأمر،نزولهوقتالمسيج

ه

تتعلقالتيالعشرالآباتهذهفإن،الأحوالجميعوفي

قد،والمسلمينوالمسيحيينإليهودومناهجضرائعبتطبيق

مصخذقا):جاءالقرآنأنتقررحاكمةقاعدةعلىاشتملت

.!غتةؤمهئيناآثجنفينتذئرتتنتمتا

وجاءالأسفارهنرغيرهماوالأنجيلايوراةف!نجدهمافكل

باطل.فهوالقرآنخالفهاوكل.حقفهوالقرآنهعممقا
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الكتبعلىمهيمناجاءالذيالقرآنهوحينئذالمرجعويكون

السابقة.

ببعضيؤمنأنهأمالقاعدةهذهوأمثالهالكاتبذلكيقبلفهل

الحق:النذ-سهذاوليسمع.هواهوفقببعضويكفرالكتاب

أتضؤيخفيصخالمينحنمذالفيقعلمنتجرآ4فما)

لمحضابقمل!أدتةوماآنتذأيئألث!ذإلى+ئزدونأليئتزويؤمألذتجا

.(85:البقرةأ!لتملون

55

فيبقيهايطبقوناليهودفليت،أهرهنيكنوههما4-

ثل:،حقهنتوراتهم

فيغربأءكنتملأنكم،تضايقهولاالنريبتضطهدلالا

المنافقمعيدكتضعولا.كاذباخبراتقبللا..مصرأرض

تجبولا.الئ!رفعلإلىالكثيرينتتبعلا.ظلمشاهدلتكون

..للخريفالبهيرينوراءهائلادعوىفي

..رشوةتأخذولا..والبارالبريءتقتللا

كنتملأنكم.الغريبنفسعارفونفإنكمالغريبتسنايقولا

.1-9(ا:221:12،23خروج-مصرأرضفيغرباء
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الفريب.لكميكونواحدحكم.يقتلانساناتتلمن"

((.2214،2:لاويين-الهكمالربأناإنى -.كا،طنين

تثنية-مصرأرضفيغرباءكنتملأنكمالفريباحبوا"

:9). 101

الذينالأولاد.أرضهفينزيلاكنتلأنكمصرياتكرهلا"

-الربجماعةفيمنهميدخلونالثالثالجيلفيلهميولدون

((.(123:7تثنية

!الختارالشعبفييدخلون:أي

ه

أناجيلهم-أو-إنجيلهمفيبقىمايطبقونالمسيحيينويت

المسيج:قولمثلحقمن

لكم:فأقولأناوأما.بسنوسنبعينعين:قيلأنهسمعتم"

لهفحولالأيمنخدكعلىلطمكمنبل.الشرتقاوموالا

لهفاتركثوبكويأخذيخاصمكأنأرادومن.أيضاالآخر

من.إثنينمعهفاذهبوإحداميلاسخركومن.أيضاالرداء

.تردهفلامنكيقترضأنأرادومن.فأعطهسألك

.عدوكوتبفضقريمكتحب:قيلأنهسمعتم
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وصلوا.لاعنيكمباركوا.أعدائكمأحبوا:لكمفأقولأناوأما

15:4متى-ويطردوكمإليكميسيمونلأجل 4 - rA،".

بعضهمبينسواءالتعاملفيالمنهجهذاعلىالمسيحيونسارلو

سواء،أنهاراالدماءسالتلما،الآخرينوبينبينهمأو،البعض

الحروبفيأو،الدينيونقادتهمحضرهاالتيالمسيحيةالمجامعفي

الآخرين.وبينل!نهمأو،البعضبعضهمبينالرهيبة

وسميتا،العشرينالقرنفيحدثتاحربينبأكبرنذكرأنويكفي

الحربثم،،8191-14191الأولىالعالميةالحربباسمزورا

المسيحيةالحرب:أنهاوالحق.،491ه-19391الثانيةالعالمية

الثانية.العالميةالمسيحيةالحربثم،الأولىالعالمية

55

1(القرآن"مندعوةهناكأنالمسيحيالكاتبذلكو-فيعم-5

.(51:الثمورىسورةأالمقدسالكتابفيجاءبمايومنأنلمحمد

:الناسالرجلهذايضللىكيمرلنرى،الآيةهذهمعاولنقرأ

ؤفلفئمآقؤ%تتبغؤلاائزت!مآوأشتقئمقآخقيذنف)

آدتهتئبهمقيشتهلىلىوأمزتحمنم!ينآلتهآنرلىبمآءامنت
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ؤطكمتئتتاحخةلاآغمظحئمولكغأغمنناباؤزئكتمزتآ

.،15:الشورىأ!آقمعل!وإئهبئننائحمعآقه

،!يسنسبمنآدتهآنرنربمآءامتؤقل):القرآنقولهل

"؟!المقدسالكتابفيجاءبمايؤمنأن"محمداسيدنادعوةتعني

وهذا،!حمنبينآدتهآنرلىبمآ)بالإيمانيأمرالقرآنإن

بعدتحدثالمشكلةولكن.حقالفهأنزلههافكل.مطلقحق

،ابايإلىعليهأنزلالذياببيمنالحقهذايكلعدهاذلك

هايعرضحينالكارثةتحدثوهنا.جيلبعدجلاتوارثونهثم

رالزيغ.ااتمريفإلىتارم

نأعلىييرهواأناولامطالبونوأهالهالطتبهذاإن

الكتابيحتويهماهو!!تنبينآدتهآنرلىبمآ)

منها:لأسبابذلكأبدايستطيعواولن.دكعيهبينالمقدس

القديمالعهدمنأسفارصبعةتنكرالبروتستانتطائفةأن-

هذافأسفار.مقدسةأصفاراوالأرئوذك!ليكالكابعتبرها

المسيحيين.منكبيرةطائفةمنمصداقيهافيمطعونالكتاب

ه
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وعصرجيلكلفيالمسلمينأن)االكاتبيزعمكذلك6-

كماتها):يقولإذ،المقدسبالكتابيزمنواأنإلىالقرآندعاهم

غلترلىآلذىوآئكئتورشولهءبآدئرةأينواةامنو(آلدين

.i(13:النساء1!قئلمنآنرلىآلذىؤائجتثرسمويإء

العلميالبحثواجبكان،الآيةبهذهلاصت!ثهادهفبالنسبة

وأمثالهسمعهتقرعبقيتهاليجدكاملةيقرأهاأنعليهيفرض

يهسمءؤققصكبمءبأدتهكفزؤةن):تقول)ذ،الأبديبألضياع

.1136:النساءأ!بييدأضمئلآضعلققذآلأيخيرؤآيؤمىؤرشلإء

.بالفرآنجاءالذيالئهرصولوبمحمدبالقرآنكافروسبادنه

بينالفرقفهمعنعاجز!-فىاللافإنهالأخرىأما.واحدةهذه

صورتهفي،القرآن!قتلينآنرلىآلدىؤآلسينذ)معنى

للتحريف.تعرضالذيالمقدسكتابهفيماوبين،النقيةالأصلية

كتابه!فيماهواللهانزلماأنوهمفييعيتزيزاللافهو

الزعم.هذاصحةدائباتومراتمراتمطالبأنه

الأكابر.العلماءبهيطالبماعينهوهذاإنبل
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قاعدةيضعونالمعكويةالفرنصيةالترجمةعلماءهمفها

نأعليهوجب،قديمامؤلفايطالعأنأرادمني!:تقولأصولية

((.نصهشا

وهو-الرسلأعمالسفرعلىالقاعدةهذهتطيقفيبداواثم

النتيجة:هذهفكانت-المسيحيةالأسقارمن

.)؟(معقدةمسألةالرسلأعمالسفرنصإثباتإنرالحال

ه

فيمابعضفيهانستعرضبشطةبتجربةالكلامولنختصر

الله.أنزلهحقاهذاكانإنلنرى،المقدسالكتاب

الإله:عنيقولهاذا-أ

منالربفنزل،وأبراجمدينةبناءفيآدمبنوفدامىشرع

ذاهو":قائلانفسهحدثئم،الجبارالعملذلكلينظرالسماء

العمل.ابتداؤهموهذا،لجميعهمواحدولسانواحدشعب

ونبلبلننزلطم.يعملوهأنينوونماكلعليهمتمغلاوالآن

الربفبددهمبعضلسانبعف!هميسمعلاخىلسانهمهناك

.،455:صأاثمرقدارنثوراث:الجديد)1(العهد
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لذلك.المدينةبنيانعنفكفوا.الأرضكلوجهعلىهناكمن

((.(9-111:6تكوين-بابلاسمهادعي

لهفوضع،الإنسانتقدمهنالأسفارهذهربخشىلقد

!المعوقات

ه

الأرضعلىيجريمماليتأكدالسماءهنالربنزولتكررثم

:لوطلومقرىشرورهن

قدوخطتهمكثرقدوعمورةسدومصراخإنالربقال"

صراخهاحسببالتمامفعلواهلرأرىأنزل.جداعظمت

."(21-118:02تكوين-فأعلمل!إلا.إلياةتيا

!؟فواحشأحاديثأمنهنمةأحاديثب-

علاقةيثبهواأنالمقدسالكتابأنبياءبعضعندالتقليدجرى

عنيزينونفحين.بزوجهاالمرأةكعلاقةبربهالإسرائيليالثعب

آخرين.معتزنيالتيالخائنةكالزوجةيعتبرونالربتعاليمتطيق

يقولحزقيالالنبيإلىالوحيجاء،المراتهنواحدةوفي

عنهم:
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في.بمصرزنتا..(ويهوذاإسرإئيلدولتا)امرأتانكان"

ترائبتزغزغتوهناكثديهمادغدغتهناك.زنتاصباهما

..(!الب!رة)عذرتهما

ومنيهم،الحميركلحملحمهمالذينمعثصوميهموعشقت

.521-ا:123حزتيال-!الخيلكمني

ترجمةهي((الحميركلحملحمهم"عبارقأنبالذكروجد-س

فهي.النعىحقيقةمنخجلالتلفيقهااضطروا،مزورةعربية

:هكذا(7.3.ول)المراجعةالقياسيةالترجمةفي

and doted upon her paramours there whose-

members were like those of asses , and whose

.issue was like that of horses

هي:العربيةإلىوترجستها

ملذصرةأعضاءالمالذينهناكمعضوقيهاوعثقت"

الخيل!كمنيوميهم،الحميرذكورةأعضاء

هذهتكونأن...(.3:ي!أ!!آلعماجغلتش!ئزة)

الدينية.والمواعظالحكمةلغةهي

عنجاءتالتيالخرافاتومنالقولمنالفحشبهذانكتفي

.المقدسالكتابدفتيلننالإله

00
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فيالمسلمينيدعوالقرآنأنالكانبهذا-فىعمكذلك-7

منجزءعلىاعتمادا،المقدسبالكتابللايمانوعصرجيلكل

:الشورىسورةفيآية

إليكآؤحئنآوآلدك!لؤصابإءؤضئئماآلدجمبينلكملتئ!خ)

تعفردؤأؤلاآلدينإنجبزأآنويميسئويوسئإنرهيمبه!وضئاوما

.،13:الشورىأ!فيو

الكريمة:الآيةهذهنستكمل،وبداية

منإئيمغتبىآلئهإقةلذعوممتمماآتممثركينغلىكئز)

.،13:الورىأ!ئييبمنإتهوئهلإىيممثآ

ه

يخاطبأنهإذالتأويلفيجهدإلىيحتاجولاواضحالنصإن

محمدوبرسوله،القرآنوبكتابه،باللهآمنواالذينالمسلمين

بهجاءالذيالدينوحدةفيقرر،القرآنبهذاجاءهمالذي

انتثرتالذيالتوحيدعلىأصاسايقوموالذي،جميعاالأنبياء

لؤحىإلأزسوليينتبلثينارتخاؤمآ):القرآنفيآياظ

.(25:الأئبياءأ!قآغماول!آتأالأإتةلأآنهإق!
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ليختالنآشركتلفئقتلثمنآلذيهتصهإلىإفكأوعىؤتقذ)

مىكنقآغبذآدفهتلى!آثحئرينينوقكوننكلك

.،الزمرأ!!االثئيهيرين

إيمانطريقفيعثرةحجرالإسلامفيالتوحيدكانولقد

:فقالوا،العجائبمنعجيبةاعتبروهفقد،المثمركينالعرب

اتتآؤآنالقق!جمالثلمثقفذاإنلثجذأإبفاا!قةآجغل)

ما!3يرالمثئئهذاإنةاصلهنيئغكؤآضرواآقثواآفييخنهتم

.(صأ!!آجئقإلأهذآإقآلأخرآليقؤفييهداعغفا

تذعوممئمقااالممئريهينغلىكبز):الكريمةالآيةقالتولهذا

.!إتئة

ماوهو،الدينفيالفرقةمنالكريمةالآيةفمهحذرتكذلرم

تحولفلقد.المسلمينفبلجاءتالتيللطوأئففعلاحدث

دينإلىتحولأنمنهاكللبثماثم،ومذاهبفرقإلىالدين

.وتقاليدهوطقوسهكهنتهله،دينسبهأوممتقل

كليكتبهأنلابدمستقلبأبالمسيحيةأوروباتاريخفيإن

سالتمروعةحروبوهيالدينيةالحروب:عنوانتحتمؤرخ

الدين.فيالتفرقبسببأنهاراالدماءفيها
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ليثبتلياالقرآنآياتيلويأنعبثايحاولالكاتبهذاإن

.المقدسالكتاببصحةيشهدأنهزورا

...هيهاتولكن

التوراةبحفظالقهمنوعوداالقرآنفيبأنالزعم-ثانيا

والإنجيل:

محتوياتهفيالقرآندراسةفيتعمقناوإذا":الكاتبذلكيقول

عدةأيضابل،والإنجيلالتوراةلصحةالشهاداتعثحراتفقط

منها:وتحريفعبثكلمنكلمتهعلىبالحفظاللهمنوعود

وثن)،91:الحجر!الخمظونتال!ئاآلذكرترثنآنخنإتا)

لبهتنتىمتورنؤ،)،(62:ا!حناأ!تبئيلآآدئ!لممئؤتجد

.،43:الأنمامأ!آلئه

التيالفهوعودأنالمعنىيكونالقهكلامفيتحريفحصلفإن

قدالمقدسةكتبهبحفظالقرآنفيوجاءتنفمهعلىقطعها

يحفظأنوقادروصادقأمينالقهلأنممكنغيروهذا..سقطت

."ذلكيستلزمانوقداستهحقهلأنوخصوصا..كلمته

ه
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للآتي:الصحةمنلهاأصاسلاالكاتبهذامزاعمإن

المكتوبةالقهكلماتعلىبالحفاظوعودالقرآنفيليس-ا

محمدبهاجاءالتيالأخيرةكلماتهإلاعبثكلمنالمقروءةأو

صورةمن(19رممالآيةفلنفرأ.القرآنوهيألا،النبيينخاتم

السياقخلالمنولكن،الكاتببهااستضهدالتيالحجر

منوكلمةهنامنكلمةيقتطعأنالكاتبهذااعتادكماوليى

.والخداعالتلفيقبقصدهناك

إتكآلدكأعلئل!نترلآلدىتآتهاؤقالرأ):الحقيقول

آلقخديين!منكنتإنلهألتليهكةتأتيناتالؤ!لمخشن

نخنإتا!تنظيرينإداتمنرأؤتابآلحقإلأآئتخيكةنتزلتا

.(الحجرأ!!لخمالونتبماوإتاآلذكرترئنا

محمدسيدنامنالمكيينالكفاربموقفتععلقالآياتفهذه

كانوافقد.الذكرباسمأيضاعرفوهوقد،بهجأءالذيوالقرآن

بلدبمرىيخيئث!لبفيلنمتلبئن!ناينآلذكرعثيمآءنز4):يقولون

.(8:صأ!عذابتذوقوأقا
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،القرآنفي!آئيهتبآفل!)مصطلحأن)1(ملفابيناولقد

وحدهم،النصارىيعنيثانيةومرة،وحدهماليهودمرةيعني

فهكذ!.السياقحسبذلرنوكل،كليهمايعنيئالثةومرة

منا19رقمالآيةفي!آلذكر)كلمةأنالسياقمنيتبين

تعنيلا،بحفظه-سبحانه-الفهتكفلوالذي،الحجرسورة

الكتب.منغيرهدونوحدهوالقرآن،القرآنإلا

سورةمن،162رقمبالآيةالكاتبهذااستثهدوقد

منأيضافلنقرأها.كلماتهبحفظاللهوعدعلى،الأحزإب

قلوبهمفيؤآلدينآئمتفقونينةؤلبن):السياقخلال

يجايىلدتكلاثضبيئتنغيىتذآفدينؤفيؤانمرخفونضرض

ؤفسلؤاأيخذوأئيفوأآتنضائقعويخظ!قايلأإلأيي!هآ

تجدؤثنقتلين!ؤأآلدينىفيآلتإبمتة!تفييلأ

.(الأحزابأ!!تديلأآلمحملمئؤ

.10،1رقمالمصطلح:الرابعالفصل)1(رأجع
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القلوبومرضىالمنأفقينتتوعدفهي.تماماواضحةالآيةإن

وأبالقتلإما،المدينةفيالمسلمينضدالنفسيةالحربودعاة

الحالاتهذهمثلعلىتطبقالتيالفهقوانينهذهوإن.النفي

أحكامهتعني-تتبدللاالتي-هنااللهفسنة.ولاحقاسابقا

فهمكماالمك!توبةالفهكلماتتعنيولا،قضاهالذيوفضاءه

خطأ.الكاتبهذا

من(134رقمالآيةببعضالكاتبهذأأستشهدوقد3-

فيجاءمامثل،كلماتهبحفظالفهوعدعلى،الأنعامسورة

كاملة:فلنقرأهأ.السابقةالفقرة

ؤأوذوأكلىبوأماغكقصمبزوأتثكينرسملكدبثؤنر)

تتائينجأةئرؤتقذآلت!ي!مقمتدلىؤ،تصرتاآشهتمختئ

.!أئنرستلبئ

لاآتالفهنصرأنتوكدفهي-تماماواضحةالآيةهذهإن

ماعلىفصبروا،وآذوهمالناسكذبهمالذينلرسلهمحالة
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أحكامهتعني-تتبدللاالتي-هنا)1(الفهفكلحات.أصابهم

القهكلماتتعنيولا،سنهاالتيوالفوانينفضاهالذيوفضاءه

حلأ.الكاتبهذافهمكماالمكتوبة

لرسله:اللهنصركثيرابؤكدوالفرإن

ألنم!ورون!قمإتهئم!آئمرمينلع!ادناءلمختاش!قثؤلقذ)

.االصاناتأ!!آئفبونلممجندناتان

ؤتيزتمآلذشاآئحتؤ؟فيءامنواوألدجمترس!اتافنصرإتا)

.(51:غافرأ!آلأشثهدتقوم

ممنممجآة!دبؤأقذآتهخؤنمتؤأألزس!لآش!تئتقإداختئ)

.أيوصف(!آفخيىم!آئقؤرعنيتأسصنايرذؤلا!ثآةمنقنبئنقزتا

55

.(16رفمالمصطلحالرابعالفصل)1(راجع
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غريففيللمراءالكاتبهنيائسةمحاولات:ثالثا

المقدل!.الكظب

التحريفدعاةيذهبأينوأخيرا!:الكانبذلكيقولثم

آهدىهؤآكرعندئنبكتبمفأئؤأقنم):القرإنبقول

نبضضإنآئتغا)(والإنجيلالتورإة:أي)!ئهمآ

الايسعنيلاللحقيقةإنصافاوالآن.94(:القصمىأ!عمدقين

فيهحصلالذيالوفتلنايذكرواأنبالتحريفالمدعينسوال

شهدفلماذاالإسلامنضوءقبلكانفإن..المزعومالتحريف

ولماذا؟عليهاوصدقبمحتوياتهونوهالمقدسللكعابالقرآن

تنطنريلضقمهينؤلاتدئ!تائبينآنجطلتةيولأا:قال

المزعومالتحريفكانوان.،42:فصلتأ!جمبل!صيهيص

مننسخبوجوديسقطالزعمفإنالإسلامانتشاربعدحدث

ماإلىيعودنسخهاوتاريخالمتاحففيمحفوظةالمقدسالكتاب

عنشيءفيتختلفلاونصوصها..قرونبثلاثةالإسلامقبل

المناسبةهذهفييسعنيولا.أيامنافيالمتدإولةالنحخنصوص

بأنهالعزيزللكتابالقرآنيشهدأنيصحكانإنأسألأنإلا

في؟؟التغييرلهفينسبيعودئمورحمةهدىالقهمنأنزلحق
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إتمامفيللقرآنفثلاالأمرلكانكهذاشيءحصللوالواقع

آنيهتنبإليكوآدرلآ):يقوللأنهللكتابكحافظمهمته

.!غل!هؤممهتيناآنيصفينتذيرتتنئمضامقخذقابآلحتئ

بالآتي:الكتابهذاونذكر

سيدناصوإجهةفىباليهودمكةفيالمش!ركوناستعانا-

إحدىوفي.وكتابعلمأهلالأخيرينباعتبار،اللهرسول

مامثلوعجائبممجزاتبطلبيتحدوهأننصحوهمالمرات

السياقفيالقصصصورةفيذلكإلىأشيروقد.موسىأوتي

ئنزخمةؤلبهنتادئناإدآلظورمجانجاكنتوما):التالي

لطهمتجريقئذيبرثونائئهمقؤماتآقنذززئف

آيذيالتمتذمثبماتمحيمسهصتصيبثمآنؤتؤلأ!سذتخرون

ؤبموئةايخنكقتتبغزلممولاإفناآزسمتتتؤلأزشاقتقولوأ

أهـفلؤلأشالؤاعدتامقآلحقهمجدققئا!آتئؤيخينمنى

قألؤأقل!موننوشىأ"ونلتآيفزأآؤثئممولصر+أولتمآثل

ئنبكئثفآتوأقتمجبهفرويئبئىإتاؤفالوأطهراييخواية
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لزقإن!صدقايئ!نتصإنآئتغاصئهمآآهدىمموأيئرعند

آئنيمتزآضهلؤمنهتمآفو%تئبمولتآئتاقآغلئملكتجتجيئوأ

آئتوتمكدى،آلتةإبألتةئنىهدىلحفترتؤلا

.،05-46:القصصأ!!ألطايين

يأمنأكثرمماوالقرآنللتوراةذكرالقرآنفينجدماوكثيرا

ذلك:ومعل.آخركعاب

وتقعيلأآلذهـآخنغللضاقاآقكئنبموسىائتناةثز)

ؤئذا!يؤينونزيهزبيتلى!همورتهةؤممدصثىصتى

ا!نعام،أ!!تزخونلغقكغؤآتقوأقآتبشممبازكآنرتجايهتعب

حف!رؤهقلضاآتقرةانيممتتيمونآلجينينتقراإلكص!رفتآل!د)

يقؤمتماقالوأ!قدرينقؤسهصإكولؤأقصىتقضاآنصحتواتالوأ

تهدىتذئرتينلضامضعدقاكوسىبغدمنماأثتنلى!نباتتمتناإتا

بعمءوعامنعهنأأدل!داجمهآجمبعاعايقؤقناشت!تعميىجطيرقيرمإكألحقإلى

الأحتاف،أ!!%ليمغذابيقويجريهمذنرلبهزينل!متثنز

0
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القهصلىالفهرسولسيدناواجههاالتيالمثاكلمشكلةإن

وقد،العربيينانتشرتالتيالأصامعبادةهيوسلمعليه

لهاواخترعواوالملائكةالجنعبدواكما،للهضركاءجعلوها

الكفر،هذاعلىبثمدةالقرآنحملولقد.ومجسماتصورا

فيمابينالربطكانهناومن.تزالولاالتوراةفعلتوكذلك

معمتفقاوالوثنيةالشركونبذالتوحيدبعقيدةخاصاالكتابين

أولسماعويكفيهم.فيههممماالمشركينالعربعلاجحسن

منأخرجكالذيإلهكالربأنا"تقولالتيالعشرالوصايا

تمثالالكتصنعلا.أماميأخرىآلهةلكيكنلا..مصرأرض

منالأرضفيومافوقمنالسماءفيمماامصورةولامنحوتا

تعبدهن.ولالهنتسجدلا.الأرضتحتمنالماءفيوماتحت

فيالأبناءفيالآباءذنوبأفتقدغيورإلهإلهكالربأنالأني

((.،ه-ا:102خروج-مبغضيمنوالرابعالثالثالجيل

:الأوثانوعبدةالمشركينمصيرمعرفةكذلكويكفيهم

منلئيمبنوأناسخرجقد..مدنكإحدىعنسمعتإن9

فضربا..تعرفوهالمأخرىآلهةونعبدنذهب:قائلينوسطك

إلىأمتعتهاكلتجمع..السيفبحدالمدينةسكانتضرب
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إلىتلافتكون..آم!تعتهاوكلالمدينةبالناروتحرقصاحتهاوسط

((.(61-113:21تثنية-تبنىلاالأبد

العربأولئكاستمعلوحيث؟الإنجيلفيلماخلافاوذلك

ابنالمسيحيسوعإنجيلبدء!:يقولإنجيلبدايةإلىالمئ!ركون

كذلكعبدوالأنهم؟كثيرالفرحوا،((،ا:اأمرض-الله

وبناته:اللهأبناءسموهممن

بغترت!ؤتنمتنتبماؤخرقوأؤضلقهخآلهنلثزبميتإ)ؤجحلوأ

.،001:الأنمامأ!تصحفوئعئاؤشلمصئحن

خمآتوأقتم):القرآنقولمعنىنفهمذلكضوءوعلى

!نترإنآنئممنهمآأهذىهوآدتهعندمربكشمب

.،94:القصصأ!صئوقين

.والقرآنالتوراةفيماإلىيثير"هما"المثنىفالضمير

منجزءاتعنيهنا!كتتاسحأكلمةإنمفهومايكونأنويجب

مكةفيالآيةهذهنزلتلمالأنه؟كلهالكتابوليسالكتاب

فيفما.بعدينزللمالذيالقرآنمنوالكثيرالكثيرهناككان

بقوةوتدعوه،والوثنيةالثركتحاربأجزاءمنوالقرآنالنوراة
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الوثنيين.العربمنويعقليسمعمنلهدايةتكفي،التوحيد

55

التحريففيهحصلالذيالوقتعنالكاتبويتساءل

إجمالاعليهأجيب،فاضحجهلعنينمسؤالوهذا.المزعوم

التحريف-نرالولا،والإنجيلللتوراةالأولىالقرونمنذبأنه

.اليومحتىمسنمرا

سفرمؤلفيأنتقولحقيقةالكتابهذانظرتحتأضعوهنا

الأدنىالشرقأساطيرعلىواعتمدوافيهالنظرأعادواالتكوين

فيالمسكونيةالفرن!يةالترجمةعلماءقررهمافهذا.القديم

التكوين:لسفرتقديمهم

دفعةيؤلفلمايكوينسفربأنأيضاالتذكرمنلابد9

"..أجيالعدةاستمرأدبيعملنتيجةجاءبل،واحدة

العالمبدايةررونوهم،المقدسالكتابمؤلفوايترددوالم

منمباشرةكيرأومباسرةبطريقةمعلوماتهميستقواأن،البشرية

الأدنىالشرقتقاليدمنسيماولا،القديمالأدنىالث!رقتقاليد

والمنطقةومصرالنهرينلننماتقاليدمنشماولا،القديم
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علىتدلقرننحومنذالأثريةفالاكتثمافات.الكنعانيةالفينيقية

صفرمنالأولىالصفحاتبينالمستركةالأمررمنكثيروجود

..التكوين

هنالأولىالفصولفيالنظرأعادواالذينالمؤلفينأنعلى

يكونوالمالأخيرةاللمساتعليهاوأففواالتكوينسفر

المصادرمعالجةإعادةأحسنوابل،عميانمقلدينمجرد

..أيدعلمبينالمتوفرة

المتعلقةوالروإياتالمقدسالكتابنصبينالمقارنةأنبديهي

..الفائدةمنتخلولاالقديمةالعصوربأبطالأوالعالمببدإية

الأدنىالشرقفيالأدبيالماضيعنالثمراهدمنكثيرفهناك

الإلهيدمنالعالمخلقعنالبابليةالروايةمنهانذكر،القديم

عنبابليةروايةعلىالمحتويةالبطلجلجاسثنومنامرإتمردوك

بابل.برجبراويةتذكرالتي..الشامخةالأبرإجأو،الطوفان

الأحداثعنكثيرابعيدزمنفيالآباءرواياتوضعت

.)1("مإليهاالعائدة

ه

.(66-64:صأالخسةالريعة)1(كتب
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لقراءةأحيلهبأنتفصيلاالكاتبهذاسؤالعلىأجيبثم

منها:بالعربيةصدرتالتيالكتبمنمجسوعة

المسكونيةالفرنسيةالترجمةعنأخذتالتيالعربيةالترجمة-ا

،أجزاءفيببيروتالم!ئرقدارمنضوراتعنصدرتوقد

.الكتابهذافياستخدمتهمامنها

المسيحية.العقائدمصادرفيالمسيح2-

السابقين.أسفارتحريففيالبرهان3-

ولو.السطورهذهكاتبمؤلفاتمنالأخيرانوالكتابان

إليه.لأرسلتهماعنوانهأعلمكنت

ه

ضهدلماذا":فيفولوثالثةثانيةالكاتبهذايتساءلثم3-

عليها؟وصدقبمحتوياتهونوهالمقدسللكتابالقرآن

!مهمنؤلاتدئ!تبنينآفطلتآي!لأا:قالولذا

..(42:فصلتأ؟!حميدصكييمنتننريرن

نأيصحكانإنأسألأنإلاالمناسبةهذهفييسعنيرلا

للناسهدىاللهمنأنزلحقبأنهالعز-نرللكتابالقرآنيثهد
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لوالواقعفي؟؟التغييرلهفينسبذللسبعديمودثمورحمة

مهمتهإتمامفيللقرآنفئملاالأهرلكانكهذاسيءحصل

بآلحتئآكفإلبكوآنرتتآ):يقوللأنهللكتابكحافظ

أ.هـ.!غقئ!ؤمهتيئااابنفمرتذترتئنئمضامصذقا

لمالقرآنأن،الببانوكررنا،الصفحاتهذهفيبيناولقد

قراءةيعيدأنالكانبهذاوعلى.المقدسالكتاببصحةيثهد

يشهدلاالقرآن:هوعنوانهاأنريضذكر،الصفحاتهذه

...البهودلنوراة

القرآنأنفزعموعلممنطقكلعنالكاتبهذ!تخلىولقد

افتراءمحضوهذ!.العزفىالكتابباسمالمقدسالكتابسمى

الإطلاقعلىقبلمنقالهاأحداأنيسمعلمكبرىأكذوبةأو

...جهلأباكانولو

تخقؤن،أتياةلتيقعاونآلدينإن):يقولالقرإنإدط

آكلزاآلقتتةيؤتمءايخائآيئتنآمخئرآلآرنمائق!نآققغقثتآ

لابآلدكيركقروأآلديخآإن!تمبنلغتلى!بماإيبماييئتتمتا
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ؤلاتدئ!تينينآئخطلتآييم!!عننيزتكئنبلمتمةممئم.

يلقذمأإلألكئفاذتا!حميد!نمتنلنننريلنخم!يرن

!!ؤلؤآلصجمقابؤذوتغمرؤتذوزتكإنقئلكينيلزسملي

.?صلمءةلمءطءص2ءصءر.صت:?صءكل?
قلؤعريتةاتجيئةاتط-فعلتلؤلالتألواإجميياإناقؤجعلته

فىيؤينرن%لاوالدزنهذهـوشصفآبرةامنوالقلإينىممؤ

ن!يئمينيتادؤئأؤببكعسلخالزؤلهؤؤفررةاذايهتم

.،نصلتأ!!بعيو

الذيالقرآنمنمكةكفاربموقفتتعلقكلهاالآياتهذهإن

فمن.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمحمدبهجاءهم

يتملقاسمآخرعلىالضيريعوداللغويةالبنيةفيالممروف

جسفتنما!)كلمةفيالضميرفإنهذاوعلى.بالموضوع

وصفالذي،"الذكري!علىيعود(144الآيةفي!إئافز)

cC4]الآيةفي!عزفىكعاب"بأنه Nفيجاءتوالتي

يكونهذ!وعلى.!نخفإ)و،!تأئيم):الكلمتين

يأتيهلا!-((عزيزكتاب"-"الذكر":بأنهللقرآناللهرصف

.((حميدحكيممنتنزيلخلفهمنولايديهبينمنالباظل

...؟!الحدهذاإلىالكاتببهذاالجهليصلفهل

http://kotob.has.itاليهودلتوراةيثهدلاالقرآن145



بأنه"المقدسالكتابوصفالقرآنأنالكاتبهذاادعاءإن

للحقائق.وتزييففاضحجهللهو،((العزيزالكتاب

ه

الكتبعلىمهيمناجاءالقرإنأنالكاتبهذ!عرفوأخير!

مسلم.كليعلمهماوهذا.السابقة

السابقينأسفارمنمعهإتفقفمانوالمرجعالعمدةهوفالقرآن

يلتزمالكاتبهذاوليت.باطلاكانمنهاخالفهوما،حقاكان

!عرفبما

000

:يحزنونهمولاعليهمخوفلاالذين

والمؤمنين،(المسيحيين)والنصاراليهوديينالقرآنجمع

قدمابيانمع،متتاليةنوردها،آياتئلاثفي(المسلمين)

.بيانإلىيحتاج

منوأل!خبئينوأتمئرىها؟وأوآلذيئةافوأألذينإن)

زيينيخذآصئئمخمفنممئيحاؤغيلآلأيخيؤآنؤيربآلترةاتن

.(62:البقرةأ!تخردؤتممنمؤلآغقئينخؤثؤلآ
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مقؤآنقخرىؤآلمحئونهادروأؤآلدبةاشوأآلذينإن)

ؤ،غقنهضخؤفقلآضيحاؤغيلآلأيخيرؤآنؤيريآيت!ةأتنى

.(96:المائدةأ!لأتخرنو!ئتم

ؤالتصنرممطوآلقننينهادوأؤآلذينءأفوأآنذينإن)

تؤمتئنيضتفملآ!ةإتآيثر!وأؤآلدينوآئمح!ب!

.(17:الحجأ!شهيذلثئصقيغلىآلتةإنآئقمنة

ه

إلىيحتاجلاالنصأنفنجد(17:الحجأالأخيرةبالآيةرنبدأ

بينيفصلصوفوتعالىشحانهفاللم.إضافةأوبيانأي

هناكأنببيانتفردقدالعطمالقرآنإنبل.القيامةبومالجميع

-آدمبنيغير-الأخرىالخلوقاتلينالقيامةبومفصلا

إلأتحتاحئرتطبرظوؤلاآلأزفيفيدآتزينؤما):فقال

زيهئ!إلىثرشئئصينآتيهتففيترطتاتاآثالكئمأمئم

.(38:الأنحامأ!ثختروئ

.(5:اليهو!أ!حميعرتآتوحوش!2زا)

نعلموماوالدوابالناسعلىالقيامةبومالفصلبقتصرولا
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ونرى):أيضاالعلياالخلوقاتإلىيتعداهبل،نعلملاوما

ؤتضىزيهثمبجثدلمجيحونآنغزييىخؤليمنضآييئآنملبهكمن

.(75:ادزصأ!آلغامينزتييتيماآلخمدؤييلبألحتيتنتغم

C

فقد،(96:والمائدة،62:البفرةأالأخريانالآيتانأما

وهي:المرجوةالنتيجةلتحقيقلازماشرطامنهماكلوضعت

الثمرطهذاوكان!تحردؤدتممنمؤلآعلئهئمخزفؤلآ)

اهمق):نصها،اعتراضيةجملة:نسميهفيمامتمثلا

علىيقومهنابالفهوالإيمان!!سذاؤغمرآلأيخرؤآنؤيربآدته

آ!ذمما):الفهعبيدالكل،الئهإلاإلهلا:أي،القرانشرط

.(19:المؤمنونأ!إن!يقمعبما!اتوماؤتمينآلته

آلزخمقةاقأقئوآلأزفيآلستنؤلقفيقن!لإبئ)

آنقتمةتزمةاي!يرئمفنم!عذاوغذغآخصنئملانذ!مذا

.591-39:مريمأ!!قزدا

التوحيد.عقيدةبعدالثايةالركيزةفهوالصالجالعملرأها

الحواريين.ومسيح!يةالإسلامبينعليهمفقرهذا
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إنجيلهفيالمسيحإخوةضمنمتىذكرهالذييعقوبهوفها

بالله:للايمانقريناالصالحالعملضرورةعنيقول131:5،1

.أعماللهليسولكنإيمانالهأنأحداقالإناخوتيياالمننععةما"

عريانيينأختأوأخكانإن؟أيخلصهأنالإيمانيقدرهل

،بسلامإمضيا:أحدكملهمافقال،اليوميللقوتومعتازين

!؟المنقعةفما،الج!دحاجاتتحطوهمالمولكن،واسيعااستدكتا

..ذاتهفيميتأعماللهيكنلمإنالإيمانإن:أيضاهكذا

يؤمنونمرالئياطين.تنععلحسنا.واحدالآعهأنتؤمنأنت

نأالباطلالإنسانأهاتعلمأنتريدهلولكنويقشعرون

((.،2.-12:14يعقوب-هتأعمالبدونالإيمان

الحملضرورةحولهذهيعقوبتعاليمأنبألذكر2وجد

بولستعليمتماهايخالفها،للإيمانهلازماقريناليكونالصالح

الإيمانعلىقائماالأبديوالعذأبالخطايامنالخلاصتجعلالتي

بالإيمانالفهبر":يقولفهوبزعمهالمصلوبالمسيحييسوعفقط

؟الأعمالأبخاموس..يؤمنونالذينوعلىكلإلىالمسيحلمسوع

يتبورالإنسانأننحعمبإذا.الإيمانبخاموسبل.كلا

((A(2-3:22أرومية-الناهويع!أعمالبدون،بالإيمان
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وسمو!،النبيينخاتممجيءقبلعاشواالذينأنيتبينصبقمما

يقومدينهموكان،غيرهمأو،ونصارى،يهود:مختلفةبأساء

علىبرهانايكونصالحعملثم،الأحدالواحدبالقهالإيمانعلى

ممئمؤلآعلئهغخؤفؤلا):هولاءكل،الإيمانهذاصدق

فقد،النبيينخاتم،اللهرسولمحمدجاءأنبعدأما!تخرلؤت

حقا.الكافرينزمرةفيدخلواوإلا،بهالإيمانعليهموجب

آنؤلميرباوئؤزسصلإءبأقميكفرونآلدبإن):الحقيقول

لحثف!ؤتفرب!غصنىنؤمنؤتتولوتؤرسلإءآدئمبئنيقيزفوأ

آنبهمرونلهمأؤل!ك!سمبيلآدلكبئنتتخذوأآنؤ"يرياو!

يأدتمةاقؤأؤالذقي!ئهيناغداباصلتبهينرينؤآغتذناحقا

ئؤييينشؤثأؤلبهذيتغتمآضدتئنيمقترفو(ؤتزؤزشلهء

.الشاء،أ!!زجيماغفوراألته"ؤكأنأجورممئم

ه

اليهودمنأنتقررالتيالآياتلهذهتبياناهذاكانلقد

وذلك،!تخرلؤتئنمؤ،لبئغنرمؤ،)منوالنصارى
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معتقداتبصحةيثهدالقرآنأنالمدلسينأحديزعملاحتى

كما،القيامةيومالقهعذابمنآمنونوأنهم،والنصارىاليهود

القائلذلكفولومنهاالأكاذيبمنوالكئيرالكثيررأيناأنسبق

؟سماهقدالقرآنوأن،المقدسالكتاببصحةيشهدالقرآنأن

..!العزيزالكتاب

نأ،بهيفكروعقلبهما-رىعينينذيلكلالنظريلفتومما

وأنوالنصارىاليهودعنتتحدثالتي(196رقمالمائدةسورة

فيجاءتقد!تخرلؤتؤ،ممئمغلئيئخؤثؤ،)منمنهم

اللهآيأتأتبحتهافقد،النصارىعقائدعلىالحكملمانسياق

:ووضوحتوةبكلتقولالتي

ع!يصآتنآتئيييحممؤآيتةاثتالوأآلذييئ!قرلقذ)

منإتبماؤزتبتمرقيألتةآغماوأإشر؟يليتتئآئممصصيحؤتالم

ؤتاآتاروعآؤهبآئخهتخمسهآدتهحزتمتقذبآيئ!يشيرك

.!2أضايقللطييب

إئ!ينوصماتئثةثايثآدنةإئتائوأآلديئتحترلتذ

ألدينىلتتمتنتفؤلوتعضاينتفوألزؤإنوجبرإتة"إقئ
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آلئما!يتوثبىتآت!!آييزغذالبنهضكقروأ

مريصآتفالميييحفا!زصصغفورؤآلتاؤتئتف!رنه

ضاتاصمديتةؤأئ!آلرشلتئي!ينلختتذزس!ولمإلأ

ثضآلأيمئيصنجت!يفآنظزآلالعآمتةصلآلى

لاماآيت!دولونينآلقباوئقل!ئؤتكوئآفآنظز

.!آلعليمآلعتيخئوؤأدتابرتفعأولآضرأل!خيئ!

ؤلاآلحئئغثربينحنمفيتقلوألآآئحنفتافلفل

تحثيزاوآضعثوأقتلينمخفوأقذقؤيرآفوآةتتبئوا

.!المائدةأ!!آلمئبيلىشواعنؤمخفوأ

المسلمبنردالكتابأهلمحاربعلىالقرآنويوكدهذا

:فيقولدينهمعن

يمح!وئؤتالم!توتنملؤآنكتثآهل!تننمآلمحفةؤذت)

تكنزوتلتمآنكتنىيآفل!يشروئؤماآتفسمهثمالأ
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تفبوئلتمآتيهتفتأقل!لشهاوئؤآنتمألت!ياتنق

.(عمرانالأ!!تغت!ونؤآشرآل!ؤتكنونبآفيل!آلحق

انيديهيخعنترذركتمحقيفيلوتكئميرألوقؤلا)

.،217:البقرةأ!أئمتطئوأ

.اليومالمسلموديحيشهالذيالحالواقعهووهذا

.87(:الشاء1!!ديئاآدتيماينآضدقومن).اللهوصدق

555
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:السادسالفصل

فتلهفكرةيس!كرالمسيج

المسيحقتلوفكرةبولس

خطاياعنكفارةالمسيحدمصفكفكرةبولستبنىلقد

يكتبلىالتيالرسائلتلك-رصاثلهفيلهاوروج،البثر

كانفلقد.عاماعثرينمنباممرالمسيحرفعبعدإلاأقدمها

منيعرفألابولمعلىعزمماهوالدموسفكالصلب

أهلإلىالأولىرصالتهفيذلكيقرروهو.غيرهثيئاالمسيحية

:يقولحيث،كورنئوصر

وإياهالمسيحيسوعإلال!نكمسيئاأعرفأنإعزملمإنيلا

."12:21-مصلوبا

به.بشرذهبالذيوإنجيله،بولسقبلهماهوذلككانولقد

..وقبلتموهبهبشرتكمالذىبالإنجيلالإخوةأيهاأعرفكمأ

ماتالمسيحأنأيضاأناقبلتهماالأولفيإليكمسلمتفإنني

(.[r-115:1الكتبحسبخطاياناأجلمن

تامارفضاالمسيحهـفضهأساصرعلىهذهنظريتهبولسويشي

:يقولبولسأنذلك-
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غلاطية-سبببلاماتإذنفالمسيحبربالناموسكانإن"

:21121.))

C

البرفيهلوجدنا،الناموسعنالمسيحيقولهماإلىرجعنافإذا

:يقولفهو-ينكرلاالذي

جئتما.الأنبياءأوالناموسلأنقضجئتإنيتظوالا!

السماءتزولأنإلىلكمأقرلالحقفإني.لأكملبللأنقض

حتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرففىوللاوالأرض

الكل.يكون

هكذاالناسوعلمالصغرىالوصاياهذهإحدىنقضفمن

فهذاوعلمعملمنوأمأ.السماواتملكوتفيأصغريدعى

.((9،1-51:17متى-السماواتملكوتفيعظيمايدعى

السماءزوال"أنالمسيحلسانعلىبحزملوقايذكروكذلك

-الناموسمنواحدةنقطةتسقطأنمنأيسروالأرض

161:17.))،
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يدعووهو،الناسبينلهيومآخرحتىدعوتهالميحبدأومنذ

عليه:والحرصبالناموسالتص!كإلى

كرسيعلىقائلاوتلاميذهالجموعيسوعخاطبحينئذ)

تحفنلوهأنلكمقالوامافكل.والفريسيونالكتبةجلسهوصى

لأنهمتعملوالاأعمالهمحسبولكن.وأفعلوهفاحفنلوه

((.3،-ا:231متى-يفعلونولايقولون

إلىويسرسهولةيخييصلأنالمقدسةالأسفاردارسويستطع

الصالح،والعملبالقهالإيمانهوالبرأن:تقولمحددةنتيجة

موسىيأتيأنقبلومنالخليقةبدءمنذأبراروجدوأنه

والثمواهد.الكثيرونبهفتبرر،بهجأءمابعدومن،بالناموس

منها:،كثيرةذللسعلى

القه-معنوحوسار.أجيالهفيكاملابار!رجلانوحكان"

."،16:9تكوين

تكوين-أخذهالفهلأنيوجدولماللهمعأخنوخوسار)

15:341)1.

الصالحالعملهوالبرأنالمسيحلسانعلىالإنجيلويؤكد

القلبفيالصالحالكنزمنالصالحالإنحان":وفعلاقولا

.الصالحاتيخر!
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.الشرورمنيخرجالشريرالكنزمنالعنريروالإنسان

سوفالناسبهايتكلمبظالةكلمةكلأنلكمأقولولكنى

وبكلامكتبرربكلامكلأنكالد-شيومحساباعنهايعظون

((.،37-111:35متى-تدان

ه

منلهاليسالمسيحدمسفكفيبولسنظريةأنيتبينسبقمما

عاصروهالذينالحقيقيينوتلاميذهالمسيحتعاليمفيأساس

منهم.وإحدابولسكانوما،يديهيننوتعلموا

أهلإلىالأولىرسالتهفي،نفعهعنقالالذيبولعىلكنه

:كورنثوس

((.،4.:17-اللهروحعنديأيضاأناأظن9

:16توافقالأشياءكلليسلكنليتحلالأشيأءكل"

لا.(12،01:23

((.،13:6-ملائكةسندينأنتعلمونألستم9

الفه:عنتالالذيبولع!وهو

."(12:01-العبهأعماقحتىسيءكليفحصالروح"
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أالناسمنأقوىالقهوضعف،الناسمنأحكماللهجهالة"

."(25:ا5-

كنتيجةوذلك،بصلبهلعنةالمسيحجعلالذيبولسوهو

.الدموسفكالقتلفيلنطريتهحتمية

لأنه.أجلنامنلعنةصارإذالناموسلعنةمنافتداناالمسيح"

((.(13:31غلاطية-خشبهعلىعلقهنكلملعونمكتوب

55

لقتلهمحاولةكل-روفضالمسيج

تضعالأناجيلنجد،فيهايومآخرحتىدعوتهالمسيحبدأمنذ

المسيحية،الرسالةطريقعلىعلامماتوالحبنالمجندنن،لنا

أجلمنوضعمهماالمسيحقتلفكرةباستبعاددائماتذكرنا

الذيالدعوةصاحبفالمسيح.وفلسفاتنظرياتمنتبريرها

كتبةمنوغيرهبولسمنأكثر،وحدودهاحقيقتهايعلم

تماما،واستنكرهاقتلهفكرةرفضالذيهو،المسيحيةالرسائل

تبذلرآهاالتيالمحاولاتجميعلإحباطكثيراعحلقدهوئم

لقتله.إليهودمن
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إلىيسوعصعدانتصفقدالعيدكانلما9أنحدثفلقد

يعرفهذاكيفقائليناليهودفتعجب.يعلموكانالهيكل

يتعلم.لموهوالكتب

..أرسلنيللذيبلليليستعليمي:وقاليسوعأجابهم

يعملمنكمأحدوليسالناموسأعطاكمقدموسىأليس

.الناموس

..تقتلونيأنتطلبونلماذ!

لأنتقتلونيأنتطلبونلكنكم.إبراهيمذريةأنكمعالمأنا

لكنتمإبراهيمأولادكنتملو..فيكملهموضعلاكلامي

إبراهيم.أعمالتعلمون

بالحقحدثكمقدإنسأنوأناتقتلونيأنتطلبونالآنولبهكم

17:41يوحنا-إبراهيميعلمهلمهذا.الفهمنسمعهالذي

-91،8:37-04،".

C

مناتخذفإنه،القتلمنحياتهعلىيخشىالمسيحكانولما

:اليهردمنأعدائهبراثنفيالوقوعيجنبهماالاحتياطات
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ح!سبالمجمعودخل.ترلىقدحيثالناصرةإلىجاءاففد

..ليقرأوقامالسبتيومعادته

فقاموا.هذاسمعواحينالمجمعفيالذينجميعكضبافامتلأ

كانتالذيالجبلحافةإلىبهوجاءواالمدينةخارجوأخرجوه

فيفجازهوأما.أسفليطرحوهحتىعليهمبنيةمدينتهم

((.(3.ا-41:6لوفا.ومضىوسطهم

فعلم.يهلكوهلكيعليهتشاورواالفريسيونخرجفلما9

،.[15-112:14متى-هناكمنوانصرفيسوع

الهيكلمنوخرجفاختفىيسوعأمماليرجموهحجأرةفرفعوا!

1.[18:95يوحنا-هكذاومضىوسطهمفيمجتازا

فييترددأنهـدلملأنهالجليلفيهذابعديتردديسوعوكان"

((.،18:1يوحنا-يقتلوهأنيطبونكانوااليهودلأناليهودية

أيضايسوعيكنفلم.ليقتلوهتشاوروااليومذلكفمن"

منالقري!ةالكورةإلىهناكمنمضىبلعلانيةاليهوديينيمثي

وكأن.تلاميذهمعهناكومكثأفرايملهايقالمدينةإلىالبرية

((.،هه-111:53يوحنا-قرل!االيهودفصح

بينللمسيحالأخيرةالساعاتأو،العصيبةالساعاتوفي
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فكرةكانتفما،النجاةطالباقوتهبكليصرخنجدهالناس

برسالتهعلقسراباإلا-الكثيرينخطاياعنفدية-دمهسفك

بعد.فيما

صفاتبالمسيحيلحقونإنما،القولهذافضون2الذينإن

وعامل.مزمنكلمنهايرئه

مواقف-الأخيرةالساعاتفيوخاصة-تريناالأنأجيلإن

بيهاصلةكلرتقطع،المسيحقتلفكرةكلهاترفض،حاكمة

بلي:ماالمواففهذهومن-رسالنهولين

آخركان،مباشرةالقبضعمليةسبقتالتيالفترةنهايةفيا-

القهإلاإلهلاأنسهادةهو،صلاتهفيالمسيحبهنطقما

:فقال-اللهرصولالمسيحوأن

الحقيقيالالهانتيعرفوكأنالأبديةلحياةهيوهذه"

.أأرسلتهالذيالمسيجويسوعرحدك

ولافيهلبسلا-واضح2بتقرمباضرةذلكالمسيحأعقبثم

:فقال-اكتملتقدبهاالفهبعثهالتيالرصالةأنفيهيين-ابهام

قدلأعملأعطيتيالذيالعمل.الأرضعلىمجدنكأنا"

((.(4-117:3يوحنا-اكملته
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فمن،الملبحادثقبلتماماالمسيجرسالةاكملتلفد

.؟أالمسيجش!هادةيخالفبمايفتيالذيؤا

برفضالحديقةفيالمعاناةمشاهدمنمشهدكلوينطق2-

:تلاميذهمعكانفإذ،قتلهفكرةالمسيح

حتىجداحزينةنفسىلهمفقال.ويكتئبيدهشاتدأ"

..واسهرواهناهاامكثوا.الموت

عنهتعبرلكييصليوكانالأرضعلىوخرقليلاتقدمثم

لك.مستطاعشيءكلالآبأباياوقأل.أمكنإنالساعة

..الكأسهذهعنيفأجز

يصليكانجهادفيكانو)ذيقويهالسماءمنملاكلهوظهر

1(الأرضعلىنازلةدمكقظراتعلاقهوصارلحاجةبأضد

.(44-22:43لوما،36-41:33هرقشأ

النىوقوةمنهيقترببالخطرالمسيحالمسيحشعروحين3-

؟لتلاميذهصيحتهكانت،عليهللقبضتتقدم

62:متىأ((اقتربقديسلمنيالذىذاهو.ننطلققومرا"

-46).

فيلمعونتهينهضراأنتلاميذهإلىيالحاحيطلبكانلقد
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إذانيامأ"كانوأأنهمإلا،الوسيكةالمحنةعنبعيدأالإنطلاق

وحيداوتركوه((يجيبونهبماذايعلموأفلمثقيلةأعينهمكانت

آلامه.يعاني

)1سيدهعلىليدلهميهوذاوتقدم،الظلمقوةجاءتوحين

.،26:05متىأ،جئتلماذاصاحبيا:يسوعلهقال

الكهنةورؤساءالشعبمشيخةاجتمت"المحاكمةوفي5-

المسيحأنكنتإنقائلينمجمعهمإلىوأصعدوهوالكتبة

لنا.فقال

ولاتجيبوننيلاسألتوأن.تصدقونلاقلتأن:لهمفقال

."،68-122:66لوقا-تطلقونني

هواليهوديالكهنوتيستجربهكانالذىأنفرضناولو

سراحه.إطلاقيطلبكانأنهالواضحفمنالمسيح

الأناجيلتنسبهاالتيالأخيرةالشهادةإلىالآنونصل6-

علىابئسصرخة:وهيألا-الأخيرالرمقفيللمصلوب

الصليب.

عطمبصوت"ربهإلىيصرخمصلوبقوليسمعمن

لماذاإلهيإلهيتفسيرهالذيشبقتنيلمالماالوىالوى:قائلا
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نأيقولثمهذايسمعمن(15:34أمرقس-((تركعني

المسيح:

1(الشر-سالحاضرالعالممنلينقذناخطايانالأجلنفسهفيل"

بولس.يقولكما((الجميعلأجلنفسهبذل"وأنه

بأصحابحافلإليومحتىالعصورأقدممنذالبثريةتاريخإن

والتعذيبالموتوواجهواشيلهافيبأنفسهمضحوادعوات

بنفسهالتضحيةأجلمنجاءقدالمسيحكانولو.وإيمانبثبات

يزعمكماالبثرخطاياعنكفارةالصليبعلىدمهوسفك

طواعيةذلكيقبلمنأولهولكان،بعدهمنوالمنصرونبول!

التيالرعبحالةاعترتهولما،جأشورباطةبثباتوينحمله

...يتهددهبالخطرضعرحينالحديقةفيبهحلت

الذيهووكانالصليبعلىحقاقتلقدالمسيحكانولو

((،؟!تركتنيلماذاإلهيإلهي":ربهمعاتباإليأسصرخةأطلق

عطمىخطبئةوهذه،عنهرغماقتلقدأنهذلكمعنىلكان

المحرمة.الشجرةمنآدمأكلخطئةمنالمراتملايينأكبر

!؟العطمىالخطئةهذهعنالتكفيريمكنوكيف

555
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القتلمنبنجاتهالمسيجتنبؤات

وفكرةالم!يح:وهوالسابقالموضوعدراسةمنلناتبينلقد

بذلوأنه،رسالتهعلىدخيلةكانتالمسيحقتلفكرةأن،قتله

ضدها.للعملجهدهكل

ننبؤاتعنالأناجيلتذكرهمانرىحينيقيناالأمرونرداد

لقتله.اليهودبيذلهأالتيالمحاولاتكلمنبنجاتهالمسيح

يحتاجلاالتي،الواضحةالتنبؤاتتلكبذكرنكتفيوسوف

فقط:لقراءتهاإلافهمها

أرسل9أناصطادهمحاولاإحدىفيمرةذاتحدثا-

لهمفقال.ليمسكوهخداماالكهنةورؤساءالفريسيون

الذيإلىأمضيثم،بعديسيرازمانامعكمأنا:يسوع

لاأنااكونحيث،تجدوننيولاستطلبوني.أرسلني

((.،34-7:32يوحناأ-تأتواأنأنتمتقدرون

رغم-يعنيالذيالقولهذاوضوحفييثمكأحدانظنلا

،يجدوهفلنلقتلهالمسيحيطلبونحيناليهودأن-ثيءأي

الطبيعيومن.إليهاللهسيرفعهأي،أرسلهللذيشمضيلأنه

للمسيح،تعقبابلوغهعناليهوديعجزمكانالسماءأنيقالأن
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إليهأشارالذيالمكانوتحديدقولهفهمعنعجزهمإلىبالإضافة

.هذاحديثهفي

حتىيذهبأنمزمعهذاأينإلى:بينهمفيماإليهودفقال"

ويعلمأليونانيينستاتإلىيذهبأنمزمعألعله،نحننجدهلا

اليونانيين؟

وحيث،تجدوننيولاستطلبوننيقالالذيالقولهذاما

((.36(-7:35أيوحنا؟يأتوأأنأنتمتقدرونلاأناأكون

فييقالماكللتكونوحدهأتكفيالتيالنبوءةهذهإن

وهو،هامأشيئاتقرر-القتلمنبنجاتهالمسيحتبوإتموضوع

.يجدوهفلنالمسيحيظلبونحيناليهودأن

ذراع"وتتدخل،يمسكوهأنقبلالمعجزةتحدثسوف

((.الأياديعليه"أحديلقىأنقبللانقاذه((الرب

،واليهودالمسيحبينالتحديمواتفمنآخرموقفوفي2-

إلىبرفعهستنتهيضدهمحاولاتهموإأر،نبوءتهلهمإكد

به:الإمساكعنعجزهمبعدالسماء
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فيوتموتونوصتطلبوننيأمضيأنا:أيضايسوعلهمقال"

.تأتواأنأنتمتقدرونلاأناأمضيحيثخطيتكم

أناأمضيحيثيقولحتىنفسهيقتلألعله:اليهودفقال

؟تأتواأنأنتمتقدرونلا

خطاياكم.فيتموتونهوأناأنيتؤمنوالمإن:لهمفقال

أكلمكمماالبدءمنأنايسوعلهمفقال.أنتمن:لهفقالوا

به.أيضا

أرسلنيالذيلكن.نحوكممنبهاأتكلمأشياءكئيرننليإن

أنهيفهمو!ولمللعالمأقولهفهذامنهسمعتهماوإن.حقهو

.الآبعنلهميقولكان

أنيتفهمونفحينئذالإنسانابنرفعتممتى:يسوعلهمفقال

علمنيكمابهذاأتكلمبلنفسيمنسيئاأفعلولستأنا

.(الآبس)

فيلأنيوحديالاتييتركنيرلممعيهوأرسلنيوالذي

((.(92-8:21يوحناأ--كلفيهأفعلحينكل
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تركه.اللهأناليائسةصرختهفيقررقدالمصلوبذلكلكن

اللحظاتتلكفي،لتلاميذهالمسيحأتوالآخركانتولقد3-

معهاللهأنلهمجميدههومباسرةالقبضعمليةسبقتالتي

يتركه:ولنداثما

الىواحدكلفيهاتتفرمونالآنأتتوقدساعةتأتيذاهو"

معي.الآبلأنوحديلستوأنا.وحديوتتركونيخاصه

العالمفي.صلامفيلكميكونلكيبهذاكلمتكمقد

ضيق.لكمسيكون

-rrيوحناأ-العالمغلبتقدأناثقواولكن rY: -tt«].

فأطلقإلههتركهالذيالمصلوبذلكأنإذنالمؤكدمن

قائلا:الصليبعلىاليأس!رخة

المسيحكيرآخرسخصيهوإنما-تركمنيلماذاإلهيالهي

ويقين:ثقةبكللتلاميذهيقولالذي

معي.الآبلأنوحديلستأنا
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الموتوقهره،أعداؤهغلبهقدالمصلوبأنفيشكمنوما

النهاية.حتىة2المركأصهتجرعأنبعدعليهوساد

والكهنوتالم!يحبينحدثتعاصفةمواجهةآخروفي4-

هنتروننيلاأنكملكمأقولإنيأ:قولهكاناليهودي

يسوعخرجئم.الربباسمالآتيمباركتقولواحتىالآن

."(ا:23:93،24متىأ-الهيكلمنومضى

يوكدالمسيحأنذلك،واضحالقولهذافيالتحدي)ن

العالمنهايةيأتيحتىالساعةتلكصنذرروهلنأنهملأعدائه

.أكثيرومجدبقوة9

أثناءقبضهفيأسيرااليهوديالكهنوترآهالمصلوبذلكلكن

اصلمقد،قتيلاالخشبةعلىمعلقأذلكبعدرأوهثم،المحاكمة

'(ciالحياةنبضفقد،خامدجسدإلامنهيمقولم،والمشيئة.

ه

هوإنما،القتلهنبنجاتهالأناجيلفيالمسيحبهتنبأهماأنالحق

منالمسيحبنجاةالمزاميرتنبؤاتفيداودبهتنبأأنسبقلماتأكيد

الفتل.
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منالمسيحبنجاةالمزاميرتنبواتبعضلايجازيليفيماونعرض

.)1(القتل

:[102رقمالمزهور

إلهاسم!رفعك.الضيقيومفيالربلكليصتجب"

قدسه.منعونالكليرسل.يعقوب

قدسهسماءهنيتجيبهسيحهمخلصالربأنعرفتالآن

((.وانتصبنافقنانحنأماوسقطراجثواهم.يمينهخلاصجبروت

طاهربارعبدآخرلسمخصيدعوداودأنالمزمورمقدمةتبين

الضيقيومفيدعائهاللهيصتجيبالذيالمسيحهوالقلب

العطم.والكرب

:(112رقمالمزهور

ييتهج.لاكيفوبخلاصكالملكيفرحبقوتكربيا"

سألكحياة..تمعهلمشفتيهوميمسأعطيتهقلبهيثهوة

..والأبدالدهرإلىالأيامطوالفأعطيته

الميحيةالعقائدمصادرفيالميح:المولفكتابرأجع)1(للمزيد

بعدها.وما2111:عىا
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.سراعليكنصبوالأنهم..أعدائكجميعيدكتصيب

((.يستطيعوهالمبمكيدةتفكروا

الفهفاستجابفتلاالموتيسقيهألاربهيدعوالمسيحكانلقد

يستطعوها.لمالتيالمكيدةأوالمؤاهرةوفئعلتدعاءه

:،119رقمالمزمور

ينجيكلأنه..يعيتالقد-سظلفيالعلىسترفيالساكن)

.الأشرارمجازاةوترىتنظربعينك..الصيادفخهن

يرنبكلا.مسكنكالعلىجعلتملجايوبياقلتلأنك

بلئكهملايوصيلأنه.خيمتكهنضربةتدنوولائر

تعلقلأنه..يحملونكالأيديعلىطرقككلفيليحفظوك

معه.لهفأستجيبيدعوني.اسميعرفلأنهأرفعهأنجيهبي

داريةايف!بعهالأيامطولمن.وأمجدهأنقذه.الضيقفيأنا

ي!.نضبي

هوكانفقدالمسيحعنيتكلمالمزمورهذاأنعليهالمتفقمن

ييدأأنقبلالث!يطانمنالمسيحتجربةفيإليهأشيرالذيالكتاب
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علىالسماءإلىبرفعهنجاتهوتكون(4:6متىأ0دعوته

الملائكة.أيدي

55

التلامبذشك

هذهفىفىتضكونكلكمأنيصوعلهمقال":الإنجيليقول

بعدولكن.الخراففتتبددالراعييفحربأنىمكتوبلأنهاللليلة

فأناالجميعشكوإن:بطرسلهفقال.الجليلإلىأسبقكمقيامي

الليلةهذهفيإليومأنكلكأقوذالحقيصوعهلفقال،أشكلا

قالوهكذأ..صراتثلاثت!نكرنيمرتينالديكيصيحأنقبل

((.،31-41:27مرقسأالجميحأيضا

قياميبعدلكن":الكلماتهذهتحذفبرديةوجدتولقد

((.ومرتين،الجليلإلىأسبقكم

فيمعلمهمفيسيثمكونالتلاميذكلأنويعنيواضحالقولإن

وهومعيةفكرةأوعقيدةعنالإرتدادهووالثك.الليلةتلك

الناسأمامأمراالإنصانينكرفقد.الإن!رعنتمامامختلفيثيء

التلاميذآمنلقد.نقسهقرارةفيويسرهيقينايعلمههولصنما

كانتبمستقبلتنبأإذاوهوالحسدقيقولالفهمنرسولابالمحيح
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حدثماأنالتلاميذرأىإذاأما.تتحققأنبدولاصادقةتنبؤاته

الشك.يكونفعندئذالمسيحبهوتنبأسبقمايخالف

لليهودوقال-رأيناكما-القتلمنبنجاتهالمسيحتنبأولقد

أناأكونحيث.تجدوننيولاستطلبونني":ظاهرتحدفي

..معيالآبلأنوحديلستأنا..تأتواأنأنممتقدرونلا

."العالمغلبتقدأنيثقوا

اصطادوهقدالمسيحأعداءأنذلكبعدالتلاميذوجدفإذأ

القبضعمليةكانتحيثالليلةتلكفيالسكيدأعندئذ

لأن.(((18:2يوحناأ-ومصابيحبمشاعل"جاءواعندما

ويتأكد.((تجدوننيولاستطلبونني":لليهودقولهيناقضهذا

فيالصليبعلىقتلقدمعلمهمأنالتلاميذيعرفعندماالشك

فيأنهخاصةوالارتدادالشكيحدثأنفلابد.التالياليوم

-وهربواكلهمالتلاميذتركه":الأناجيلتقولالأزمةقمة

((.(.14:5مرقى،26:56متىا

وإنماحدش!التيالصلبواقعةعلىشهودايكونواولم

((.(4.:15مرقسأ-بعيدمنينظرننساء"كنالثمهود

000
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فقطإسرائيلببنيخاصةالمسيجرسالة

وحدهمإسرائيلبنيوإلىإسرائيلبنيإلىرسولاالمسيحجاء

المسيحية:الأسفارتقولهذاوفي.سواهمدون

بثمارةكانت،المسيحبابنهاالعذراءمريمتحملأنقبلا-

الإسرائيليبالشعبتختصالمسيحرسالةأنتبينإليهاالملاك

لها:قالإذ،فقط

أبيه.داودكرسيالإلهيعطيه..ابناوتلدينستحبلينلا

نهاية-لملكهيكونولا،الأبدإلىيعقوببيتعلىويملك

r-31:ألوقاا r،.))

،واحدايوماإمرائيلبيتعلىيملكلمالمسيحأنالمعلومومن

قالفقد.الروحيوسلطانهرسالتهسوىتعنيلامملكتهلأن

((.،81:36يوحناأ-العالمهذ!منليستمملكتي":بوضوح

ليجعلوهويختطفوهيأتواأنمزمعونأنهمعلمإذايسوعوأما"

((.،1ه:6يوحناأ-وحدهالجبلإلىأيضاانصرف،ملكا

التبشيرودائرةعملهمجال،ولتلاميذهلنفسهالمسيححددولقد-2

تختصرسالتهأنوضوحبكلفبين،فيهاالتجولينبغيالتي
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إلاأرسللم"الشهيرةقولتهفقال،فقطالإسرإئيليبالشعب

((.،51:42متىأ-الغالةإسرائيلبيتخرافإلى

عثرالاثناهولاء":تلاميذهإلىالمؤكدأمرههوذلكوكان

وإلى،تمضوالاأمطريقإلى:قائلاوأرصاهميسوعأرسلهم

بيتخرإسنإلىبالحرىاذهبو!بل،تدخلو!لاللسامريينمدينة

قدالمسيحأنالملاحظومن"،6-01:5متىأالضالةإسرائيل

والتوراةبموسىيؤمنونأنهمرغم،عملهدائرةمنالسامريينأخرج

.والتوراةبموسىيومنونلاالذ-شالأمميينأخرجأنسبقكما

r-فإن،القيامةيومجاءثم،الحياةهذهانتقضتماوإذا

الاثنىإسرائيلأسباطفيتنحصروتلاميذهالمسيحدينونة

ثيءكلتركنافدنحنها":بطرسسألهفلقد.عشر

أقولالحق:يسوعلهمفقال؟لنايكونفمأذا،وتبعناك

جلسمتى،التجديدفيتبعتمونيالذينأنتمأنكملكم

علىأيضاأنتمتجلسون،مجدهكرسيعلىالإنسانابن

عشر-الاثنىإسرائيلأسباطتدينونكرسياعشراثنى
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التلاميذهؤلاءأنويلاحظ.((،28-91:27متىأ

هذايصحبفهلالحائن-علوذافيهمكانعضرالإثنى

الوضوحهذاورغم؟االسماراتملكوتفيسمهالحائن

إنجيلنجدفإننا،الحقيقيالمسيحيالتبشيردائرةتحديدفي

اذهبوا":أخيركععليم،لتلاميذهقولهللمسيحينسبمرقس

مرقسأ-كلهاللخليقةبالإنجيلواكرزواأجمعالعالمإلى

متىإنجيلخاتمةفيذلكمعلإليهونسب"(16:15

.[24:47]لوقاإنجيلوكذلك،(128:91

حينيتضحالعالمتبشيرعنتتحدثالتيالأقوالحقيقةإن

الآتي:نعلم

الأعداد-الم!يحظهورعنتتكلمالتيمرقسإنجيلخاتمةإن

عنيتكلمالذي15العددعلىتشتملوالتي،2.إلى9من

ذلككأتبمرقسعملمنليست-بالإنجيلالعالمتبشير

يأ،ام08عامحواليإليهأدخلتإضافاتولكنها،الإنجيل

عأما.12.بنحوإنجيلهمرقسسطرأنبعد
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تفسيرهفيلندنبجامعةاللاهوتأستاذنينهامدنيسيقول

(02-أ!الأعدادهذهأنمنالرغمعلىإنه":مرقسلإنجيل

ممل)مرقسإنجيلمنلديناالموجودةالنسخأغلبفيت!هر

المراجعةالقياسيةالترجمةأنإلا(وغيرهاجيمسالملكنسخة

إلىالنصمنإياهامنزلة،شرعيةغيراعتبارهافيتمامامصيبة

بالضبط،تاريخهاتحديديمكنلاالفقرةهذهإن..الهامش!

حواليمرضإنجيلمنكجزءتقبلأصبحتبأنهاالقولويمكن

((.ام08عام

حديثمن،128:91متىإنجيلخاتمةفيجاءلماوبالنسبة

لأسبابفيهايشكونالعلماءفإن،الأمبينبالإنجيلالتبشيرعن

فيإلايردلى":هرنكادولفالكيرالألمانيالعالممنهايذكر

وهوالمسيحعنيتكلمما،المسيحيةالتعاليممنالمتأخرةالأطوار

وأن،الأمواتمنأقيمأنبعدتعليماتويعطيمواعظيلقي

.هذاعنشيئايعلملابولس

الآبباسمعمدوهم:تقولالتي)هذهالتثليثصيغةوأن

91العددمنالثانيالشطروهي-القدسوالروحوالابن
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عصرفينفوذلهايكنولم،المسيحلسانعلىذكرهاغريب

صدرتأنهالوبهجدهـهتبقىكانتالذيالشيءوهو،الرسل

.)1(((شخصياالمسيحعن

والابنالآب:ذكرتالتيالعبارةهذهأنالواضحوهن

كما(وإحدهمالثلاذةهؤلاء"أنتقللم،القدسوالروح

الإصحاح،الأولىيوحنارسالةفيالواردةالعبارةقالت

الطبعاتهنمحيتوالتي،(7:رقمالعدد،5:رقمأ

.مجهولكاتبأقحمهأهزيفةفقرةبأعتبارهاالحديثة

التعميدعنضيئتايعلملاالتلاميذرئي!بطرسأنيتبينكذلك

يعمدوأأنالآخرينويعلميعمدكانفقد.الثلاثيةالصيغةبهذه

واحدكلوليعتمدتوبوابطرسلهمقال":فقطيسوعبأسم

كلامهفقبلوا..الخطايالغفرانالمسيحيسوعاسمعلىمنكم

((.(41-2:38الرسلأعمالأواعتمدوابفرح

وبهذا.ليعمديرسلهلمالمسيجأنبوضوحفقرربولسأها

الآببأسمعمدوهم":تقولالتيمتىإنجيلخاتمةعبارةنقض

A.آر Harnack; HISTORY OF DO
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أعمدلمأنياللهأشكردا:بولسيقول((القدسوالروحوالابن

أنيأحديقوللاحتى.وغايسكريسبسإلامنكمأحدا

ذلكعدا.استفانوسبيتأيضأوعمدت.باسميعمدت

-!سنيلمالمسيحلأن.آخرأحداعمدتهلأعلملست

.،(17-11:14كورنثوس)1(-لأبشربللأعمد

،الأبهجميعتبشيرعنلوقاإنجيلخاتمةفيجاءلماوبالنسبة

تشتملالتيالفقرةمصداقبةعلىالحكميستطيعالقارئفإن

كان!:فولهللمسيحتنسبفهي،قراءتهابمجردذلكعلى

وأن.الثالثاليومفيالأمواتمنويقوميتألمالمسيحأنينبغي

منمبتدئاالأمملجميعالخطاياومغفرةبالتوبةباسمهيكرز

((.(47-142:46-أورشليم

وهرقسمتىالثلاثةالأناجيلرواياتحسب-المعلوموهن

ووجدت،الجمعةيومالصليبعلىعلقالمصلوبأن،ولوقا

الأحد.فجرخاليةالمقبرة

أيامثلاثةالأرضقلبفي"بدفنلمأنهيتبينالبسيطوبالحساب

،(121:04فيهتىأوردهاالتيالنبوءةحسب،((ليالوثلاث

وإحديوم:الأناجيلقولحسب-الدفنمدةكانتوإنما
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الحديثمصداقيةتكونوبذلك.الفروضأحسنعلى،وليلتان

الحديثلمصداقيةتمامامساوية،بالإنجيلالأمجميعتبثيرعن

فيالمصلوبدفنأنيحدثفلمالئالثاليومفيالقيامةعن

مصداميةتوجدلاولهذاليالوثلاثأيامثلاثةالأرضقلب

شابهها.وماالأقواللهذه

55

بعد،الم!يحلتلاميذالتبثيريالنثحاطنتتبعوحين-هذا

أعمالسفربهينطقماهذاأن.اليهودفيمنحصرانجده،رفعه

ذلك:أمثلةومن.التلاميذمجتمعبولسدخولقبلالرسل

بسببحصلالذيالضيقجراءمنتضتتواالذينأما"

يكلمونلاوهم،وأنطاكيةومبرسفينيقيةالىفاجتازوا،استفانوس

((.،111:91الرسلأعمال-فقطاليهودإلابالكلمةأحدا

ولما.قبرسإلىالبحرفيصافرا(وبولسبرنابا)فهذان"

أعمالأ-اليهودمجامعفيالقهبكلمةنادياصلاميسفيصاروا

((.1ه-31:4الرصل
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مجمعكانحيثتسالونيكيإلى(وسيلابولس)أتيا"

ثلاثةيحاجهموكان،عادتهحسبإليهمبولسفدخل،اليهود

."،12-17:01الرسلأعمالأ-الكتبمنسبوت

إسرائيللحتخرافاليهوديينالتبثيرمنبولسيئسولما

بدافع،الأخرىالأمبينللتبشيرينتقلأنفضلفقد-الضالة

كانواوإذا،يسوعبالمسيحلليهوديثمهد"كانفقد.نفسهمن

علىدمكم:لهموقالثيابهنفض،ويجدفونيقاومون

أعمالأ-الأممإلىأذهبالآنمن.بريءأنا.رؤوسكم

((.،6-81:5الرسل

اليهودبينالتبشيرمارسواالمسيحتلاميذأنأيضايتبينوبهذا

مخالفا،العالمإلىبالم!يحيةخرجالذيبولسجاءحتى،فقط

((.الضالةإسرائيلييتلخرافإلاجئتما"المسيحقول

خاصةالمسيحرصالةأنالأناجيلدراسةمنيتبينبهذا

غير-ولا((الضالةإسرائيلبيتبخراف))

555
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السابعالفمل

توحيداكانتالأرلىالمسيحية

التوحيد-عقدةبدأتلقدي!:الأمريكيةالمعارفدائرةتقول

حقيقةوفي.اياريخفيجداهبكرةبداية-لاهوييةكحركة

..السنينعشراتهنبالكثيرالتثليثعقدةتسبقفإنهاالأهر

الأوإئل(التلاميذمجمع)أوريثليمهنسارالذيالطريقإن

لمحاولة325عامالأولالمسكونيالمجمععقدحيث)فيقيةإلى

كانبأفالؤلالنادرمن(واحدةمسيحيةعقيدةعلىالاتفاق

س!تقيها.طريقا

لم،الميلاديالرابعالقرنفيأقرتالتيالتثليثعقيدةإن

الذ.بطبيعةيتعلقفيماالأولالمسيحيالتعليمبدفةتعكس

هذهعنانحرافا،ذلكهنالعكسعلى،كانتلقد

)9(الحالصايوحيدفدتطورتف!نهارلهذا،الحاليم

!Unitarianism as a theological

much earlier in history ; indeed it antedated

trinitarianism by many decades . Christianity

derived from Judaism and Judaism was strictly

=Unitarian . The road which led from
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أها،العقيدةقواعدمنالأولىالقاعدةهوالتوحيدأن

الصوابهننجدلذلكالقاعدةهذهعنانحرافف!نهالتثليث

ضدطهرتقأخرةحركةباعتبارهالتثليثعننتكلمأن

لكاومجاءتدينيةحركةالأخيرهذااغبارمنبدلا،التوحيد

التليث.

r(52+)ترتليانونجد،التثيثيقبلوالمالمسيحيينأغلبإن

المسيحي،التفكيرفيالتثليثتعيرادخلمناولكانالذي

الثعبغااليةكانأيامهفيإنتقولالتيالفقرةعنمسثولا

.)9(أإنساناباعتارهالمسيجإلىينظرون

التاريخ:عرناضلواالمشحيونالموحدون

المسيحجاءمنذالقرونعبرالمسيحيونالمرحدونعاشلقد

وبالمصيح،رباالأحدالواحدبالإلهيؤمنونوهم،اليوموحتى

Jerusalemtoآن Nicea was s=

one . Fourth century Trinitarianism did not

reflect accurately early Christian teaching

regarding The nature of God ; it was , on the

,contrary , a deviation from this teaching

)1(.27.ENCYCLOPEDIA AMERICLANA, .9591 VOL
P.492.
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يأعلى،والمسيحاللهيينيخلطونولا،ورسولانبياإنسانا

.الصورمنصورة

دانيلو-الكاردينالقالكما-التوحيدمسيحيةكانتلقد

بقيةعاشحيثوفلسطينالقدسفيالأولالقرنخلاسائدة

وكانت.ويعقوبويوحنابطرسمثل،المسيحوأتباعالحواريين

عيفةمقاوماتبولسفيهاوجدأخرىأماكنفيسائدة

،وكورنثوس،وغلاطية،أنطاكيةمثلالصليبيةلمسيحيته

وروما.،وكولوصي

فيوخاصةبالمثرقالرابعالقرنحتىآثارهماقتفاءأمكنولقد

بينوما،وسوريا،الأردنوراءوما،العربيةوالجزيرة،فلسطين

النهرين.

،مؤخراالمسيحيةاقتحمتقدالتئليثعقيدةكانتوإذا

تمثلكانتفما،الميلاديالرابعالقرنفيرسميةصيفةوأخذت

الإمبراطوربسلطانإلافرضهيمكنلاالذيالأقليةفكرإلا

قسطنطين.آنذاكالوثني
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بيىالرابعالقرنفيالصراعملحمةعلىسريعةنظرةإن

حملالذي،المسيحتعاليمفيالتوحيدبقاياإنقاذمحاولات

الثليثفكرةضد-بهالقائلينأولهويكنولم-آريوسلواءه

الذيالقولحقيقةلترينا،واثناسيوساسكندربهاقالالتي

لمالمسيحيينأغلبأنمنالأمريكيةالمعارفدائرةعنآنفانقلناه

الثصليث.يقبلوا

:)1(المس!يحيةالمراجعتقول

قدالمسيحيةضدالرومانيالرومانيالاض!هادكانلما9

فييفلببدأوناسوتهالميحلاهوتعنالسؤالفإن،توقف

ذإ،أثارههنأولهوآريوسيكنلم.الأسكندريةكنيصة

قبل.هنجدلموضعذلككان

)1(
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منالموحدينطائفة:المؤلفكتابفىالتفاصيلورأجع-

.القاهرة-وهبةمكتبة:الناشر-القرونعبرالم!يحيين
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فيمحترماوكان،بوكاليسلكنيسةشيخاآريوسكان

خلقوذ!،المعشرلطف،والتقثمفالطهرإليهنسب،المدينة

الجديدالأسقفبهاعترفكصا،الدينيبنثماطهعرف،جذإب

rعأمتولىالذياسكندر ? r.

النموضيكتنفهوإريوسإسكندربينإلمجادلاتاندلاعإن

طرداسكندرقرروأخيرا..متنانضةروإياتمننجدهمابصبب

والشمامسةالمضايخبعضعزلوكذلكالكنسيةمنآريوس

ليبيا.منالمطارنةوبعض،الإسكندريةمن

كثيرينمندعصاوجدفقد،آريوسيسكتلمهذالكن

كفةرجحتأنوبعد..نيقوميدياأسقفل!وس21وخاصة

عملهليستأنفعادفإنه،الثمرقأساتفةكلوعضدهاريوس

بالأسكندرية.

تعداهمبأم،الدينورجالالأصأففةعلىيقفلمالجدللكن

الشعبعامةإلى

التيالمحاوراتتلكخطورةقسطنطينالإهبراطورأدركوهنا

لإمبراطوريته،الئرقيةالساحليةالأقاليمجميعتمزقبدأت
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ديهوصفس،وآريوسإسكندرمنكلإلىخطابافأرسل

نأبيد.مفهومةغيرأثياءحولعقيمجدلبأنهالصراع

البلاطأسقفجهودفثلتكما،تأثيرأيلهيكنلمالخطاب

..الصدعرأبفيالخطابحملالذي،هوسيوس

نصحثم،اسكندرمعتفاهمإلىوصلهوسيويىأنإلا

اكبرلهوسيول!كان،نيقيةفيعاممجمعبعقدالإمبراطور

الإمبراطوركسبأنبعد،المطروحةالصيفةتحيدفيالأثر

.نظرهلوجهة

هي:آريوسوهاجمهاإسكندربهاقالالتيالصيغةكانتلقد

الوقتنفسوفي،أبالوقتنفسوفيإبندائما،إلهدائما

...مخلوقغيرأزليالابن.ابن

علبهافيغلبالقولهذاآريوسبهاعارضالتيالمقيدةأما

.وحدهالأزليهو،الأحدالواحدالإلهأنمنالتوحيديالفكر

منأوجده،الفهخلقمنخلقولكنه،أزلياليسالابنوأن

.العدم

:يقولونوأتباعهآريوسكانلقد
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لمالذيالوحيدهو،وحدهالقاثم،الأحدالواحد،الفه

كه،التع!رأوإدراكهيمكنلا،نهايةأوبدايةلهل!يس.رولد

.الإطلاقعلىمكافىأومعادللهويس

بماجوهرهيصلولاجوهرهمنشيئايخرجلااللهأن-

.مخلوقغيرجوهرهلأن؟خلق

صلةبأدنىيمتلالذلكتبعاف!نه،الابنلجوهروبالنسبة-

ومختلف،تماماومنفصلصتقلكائنهووإنما،الأبلجوهر

الإلهية.الطبيعةأوالجوهرعن

.إلهانهناكلكانالجوهرنفسكانلوإذ

كلمثلمثلهالابنفإن،ذلكمنالعكسعلىالأمرإن

للتغير.ومعرضحرةمشيئةلهالعاقلةالخلوقات

إلهالحسفهو،الآبإلىجوهرهيعزيلاالابنانوبما-

لهوليس،أزلياليسأنه.الإلهيةالسجايالهليسوبالتالي،حقا

يمكنلافماظوباقتااط..نسبيةمعرفةولكنهامطلقةبالقهمعرفه

.الآبمعالمجدفيالمساواةيدعيأن

بقيةمثلومنتجامخلوقاليسإلابنفإنذلكومع-

الكامل.الخلوقأنهإذا،الخلوقات
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الابنبجانبيقفالقدسالروحفإن،الخلوقةالقوىوبين-

مستقل.ثانكجوهر

C

أولفيألمجتمحينيدأطلقالإمبراطورأننجدنيقيةمجمعوفي

صفةواتخذ،للمجادلاتنهايةوضعأنلبثماأنهإلا،الأمر

يوافقأنيجبالتيالميفةبنفسهفسرحيناللاهوتعالم

عليها.المجمع

الجميعيجبرأن(البلاطأسقف)هوسيوستأثيرتحتقررلقد

.اسكندومعالأخيرهذاعليهااتفقالتيالميفةبراعلى

الضر،هنثقةعلىوهمالمجمعإلىالاريوسيونجاءلقد

إرادةلكن،جانبهمفيئفسهنيقيةأسقفكانفلقد

..الأهرقررتالإمبراطور

علىقلقاالإمبراطوركانولما.بهوضحىآريوسأدينلقد

أمر!فإنه،اكتسبهاالتيالوحدةعلىحديدمنبيدالحقاظ

..آيوسكتبلاحراق
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الإمبراطورفرضهاالتيالعةيدةإلىالآريوسيونيستسلملم

المقاو!على!ممواولكنهم،نيقيةمجمعباصمقسططين

آريوسيعيدالإمبراطورجعل328عامفياسطاعواحتى

فداثناسيوسكانالوقتذلكوفي.كنائسهمإلىوأتباعه

.اسكندرالبطريكوفاةبعدالأسكندريةكنيسةكرسيتولى

كنيسةكرسياثناسيوستوليعلىاعرضولقد

مصر،محافظاتمختلفهناسقفا35الاسكندرية

حتىموقفهعلىاستمرالذيأسيوطأسقفميلتوسيتز!هم

الذيأركافيوحناحزبهرئاسةفيخلفهثم،033عامتوفي

.لاثناسيوسبعدائهاشتهر

أركافموتبعدهصرفيقائماميتوسحزببقىوقد

.الرهبانبعضيقودهوكان،الحاسىالفرنخى

0

قامأنالآريوسيينبعودةالإمبراطورقراربعدحدثولفد

بعقدنيقيةأسقفوتيوغنسي،نيقويدياأسقفايزوبيونس
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الأساقفةبعضعلىحكمعامأنطاكيةفيمجع

بنيبيتحكموكذلك،أسقفيتهممنبعزلهمالأرثوذكسيين

الحدمة.فيمعهالالفتراكوبوجوب،آريوسمععكد

أنصاربتشجيعمصرفيالقلائلالآريوسيونأحدثوقد

علىفغلبوا،آريوسيينمصرأهلامحسروكتانالأسيوطيميلتوس

ليقتلوهالاسكندريةبطريرك،شاسيوسعلىووثبوا،مصركنائس

واختفى.منهمفهرب

الإمبراطورقرر،والآريوسييناثناسيوسبينالأزمةاشتدتولما

الأيعاقفةمنيهرونحضره،335عامصورفيمجمععقد

وأمدر.الأولالمصكونينيقيةمجمعحفرواالذين

وقبول،منصبهمناثناسيوسبخلع:قراراتهمالمجتمعون

مجمعقراراتلدفنالعدةأعدواوقد.الكنيسةفيالمييين

للمداولة،القسططينيقإلىايإمبراطوردعاهمولقد.نيقية

فيتريفسإلىإئناسيوسنفييقررجعلهفينجحواوهناك

فرنسا.غرليجنوب
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الإسكندريةإلىأثناصيوسعادقسططينالإمبراطوروفاةوبعد

فيمجمعاعقدواثم،الآريوسيونعليهفثار،rrAعام

كرسيمناثناسيول!ىبعزلفيهحكموا،034عامأنطاكية

روما.إلىالهربإلىاضطرولقد.الإسكندريةكنيسة

أسقفا79حضرهمجمعأنطاكيةفيعقد341عاموفي

وترفض،والاريوسيةتفقالقوانينمنمجموعةسنوا،يث!رقيا

.اثناسلبرلصرأفكاو

اختصوقد-الإمبراطورأبناءأحد-قحطنطنوسلكرل

الإسكندريةإلىعادالذياثناسيوسسراحأطلقوأفريقيايايطاليا

rfittp.

اضطرابتوحدثت،اثناسيوسعودةالآريوسيونقاومولقد

تقرر،353عامبفرنساآرلسمدينةمجمعأثرهاعلىعقد

الفراولصذاعلصلرلقعرلقلص.أسففيتهمناثناسبلسنيلع:فيه

بولينعداما،المجمعمنهمتشكلالذينالأساقفةجميع

رومية،أسقفالموتعينمقدمةفيوكان.تريفسأسقف

ذلكأحدثوقد.لايطالياكمبانياوأسقف،كابووأسقف

.الغربفيكبيرةضجة
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بأمر،355عامب!يطالياميلانومدينةفيمجمععقدثم

،آريوسيونجلهمأسقف003هنمؤلفاوكان،الإمبراطور

منهم.قليلنفرعدااثناسيوسبخلعفحكموا

الأسقفوتولى،3ه6عامالفرارإلىاثناسيوساضطررقد

.الع!كندريالكرسيعلىالآريوسيجاورجيوس

فيسرميومهدينةفيمجمعاالآريوسيونعقد357عاموفي

وفالانس،أورزاسالغرلمينالأسقفيينبرئاسة،فرنساجنوبي

المجمعذلكوضعوقد.بنفسهقحطنطنوسالإمبراطوروحضره

الجوهر.فيلأبيهالابنمساواةفيهاأنكرجديدةإيمانصورة

هدينةفيأولهما:هجمعينالإهبراطورعقد935عاموفي

بسوريا،سلوفيةهديةفيوالثاني.بالغربيينوخصه،ريمني

الإمبرأطورخصوقد،عشرةالآريوسيينمصرأساقفةمنحضر

بالشرقيين.المجمعهذا

باتتوهكذا.ايأييدكلالاريوسيةالمجمعينكلاأيدوقد

آريوسية.كلهاالغربيةالكنيسة

مجمعصيغةتعديلفيالفربيريمنيمجمعتسببرقد

كله.المسيحيالعالمفيالاريوسيةلوءاوأعلن،نيقية
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أنطاكيةفيمجمعبعقدالآريوسيونقامrot'Iعاموفي

عنغريبالابنأنتعلمجديدةإيمانصيفة:فيهوفعوا

والمئئةالجوهرفيعنهمختلف،أبيه

فيبالق!ططييةانعقدمجمعفيالعقدةهذهثتتوقد

ووفعوا،العالمأنحاءفيبخشرهاالاريصيونوقامالسنةنفعى

نيقه.مجمعقانونتخالفللايمانقانونا17

ه

وحدانية:ببساطةتعنيالآريوسيةإننجدللحراجعةوقفةوفي

هواللهأنتقولفهي.المسيحوبينبينهالخلطعدممعالقه

المسبجوأن.والمثلالتزيكعنننزهالذي،الأحدالواحد

الإلهية.النعمةصاحبته،أزليغير،مخلوق

منأرلهويكنلم،لآريوسنسبتالتيالعقيدةهذهوأن

المسيحية.قدمقديمةكانتبل،إليهاودعااعتقها

المسيحيين،منالعظمىالنالبيةعقيدةهيالآريوسيةكانتثم

تعلنأنقبلومن،العوبعامةأوالكنائىشيوخأكانواسوإء

أعلنت.مابعدومن،قسطنطينعهدفيللدولةديناالمسيحية
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كانتحتىالميلاديالرابعالقرنفتصففيجاءأنوما

وغربه.يعرقه،المسيحيالعالمعقدةهيالاريوسية

التثليث،إلىالتوحيدمنالمسيحيةحولتالتيالنكسةوترجع

هووالأخيرالأولهمهمكانالذينالرومانالأباطرةتدخلإلى

الدبنوتطويعالإمبراطوريةفيالسلاموفرضحكمهمتمبيت

السياسة.لخدمة

ألوهيةقررالذينيفيةمجمعفيودورهقسطنطينهوفها

الله.جوهرمنوأنهوأزليتهالمسيح

عامالإمبراطوريةتولىالذي-شقيقتهابن-يوليانوسوهذا

1r -i،خبيثأوكان،الإسكندريةكرسيإلىاثناسيوسوأعاد

علىالمسيحيونيقومأنغرضهفكان،تسدفرق:سيتاسةيطق

حتىتليلغيريمضولمالمسيحيةالوحدةعريفتنحلبعضهم

للوثنيينوصلمهأأوانيهاونهبالكنائسفأغلق،كفرهعنأسفر

بنفسهوقدمالأوثانعبادةبتجديدوجاهر،معابدهموفتح

لها.الضحايا

عامموتهبعديوليانوسخلفالذي-يوييانوسهوهاثم

r 6 r-عقيدتهفرضأنيلبثفلم،للاريوعيةمعادياوكان
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مسيحيتهوفقحكاماالولاياتعلىوأقام،الإمبراطوريةعلى

الآريوسيين.مذهبوحرم،الثالوثذات

أفضل:بتمبيرأو-الآريوسيةلينوعنيفطويلصراعإنه

التيالثالوثعقيدوبين-المسيحمسيحيةفيالتوحيدبفايا

القديمة.السريةالدياناتمنعلبهاوفدت

علىالنهائيالنصرلهايكتبلمالآريوسيةكانتو)ذا

مسأرإصلاحفيجهودهافإن،للدولةالرسميالمستوى

تذهبلملهاحدثالذيالإنحرإفوتصحيح،المسيحية

وتئمروالحينالحبنبينتنبتقويةجذورهابقيتفقد.سدى

((التوحيديآالحركات!تلكفييتمعلالتوحيدمننطوفا

القرونعبراعتمرتالتي!لل!يثالمعاديةوالحركات!و

منمسيحيونوهم،!ا!لوحدينطائفة"تقيمأنوإمتطاعت

أوروبافيالمنتشرننكنائسهملهم،والثقافاتالث!عربمختلف

منها:نذكرمبادئمجموعةولهموأمريكا

قيماتسجيلاالمقدسالكتابتعتبرالموحدينكنيسةإن-)

معرضينكانواكاتبيهأنعلىتصروهي،الإنسانيةللخبرات

للخطأ.

191http://kotob.has.itاليهوديوراةثهدلاالقرآن



نأحقيقةمنيأتيوالتثليثالتوحيدبينالتاريخيالفرقإن-

يعتقدونفإنهم،واحدإلهبوجوديؤمنونكانواطالماالموحدين

أقانيم.ثلاثةمنبدلاواحداقنومالقهأن

نإ.آلهةثلاثةوبالتاليجواهرثلالةتتطلبأقانيمالثلاثةإن

الكوننظامإن.التايثفيللاععقادمستندأىتعطلمالأسفار

فإنلذلك،ثلاثةلا،والتعليلللصمرحوإحدامصدرايتطلب

علمية.أودينيةقيمةأيتفتقدالتثليثعقيدة

المسيجيسوعلاهوتعقيدةضدقويةاعتراضاتقدمتلقد-

نفصهفيفكريسرعأنكما،بذلكيقللمالمقدسالكتابإن.

نأالتلاميذاعتقدوبالمثل.كإلهوليسالمسياهودينيكزعيم

أيةيهوذاأوبطرسمنأيعندكانلوإذ،إنسانمجرديسوع

لإنكارمعقولتفسيرأيهناككانلما،إلهيسوعأنعنفكرة

الإنسانإن.يهوذالخيانةتبر-برهناككانوما،ليسوعبطرس

.القوىكللهإلهياكائنايخونأوينكرأنيمكنلا

خطاياناأجلمنماتيسوعأنعنالمزعومةالحقيقةإن-

الدمويالموتإن.قطعامرفوضةهيإنما،الفهلعنةوقاناوبهذا
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للحلممناقضامرلهو،الإلهلعنةإطفاءأجلمنالصليبعلى

نهاية.لاالتيوالمحبةوالودوالصبرالإلهي

ذادةمنواحداباعتبارهيسوعإلىينظرونالموحدينإن-

ضربهالذيالمثلفإنإلهاكانلوأنه.للبشرالفاضلةالأخلاق

يمتللشإنهحيث،القيمةمنذرننكليفقدالفاضلةبعيثتهلنا

.)1("الإلهتقليديستطيعلاالإنسانإن.نملكهالاقوى

ه

معرضفي،نيلستيفنالمبشرقالهمماهنابالذكروجد!

المسيحية:إلى((وألمانيافرنسا"الفرنجةشعوبتحولعنحديثه

أضرفحمادظفرنافيالخاصالفرننهايةسهدتلقد"

كلوفي!تعميدهوألا،المسيحيالعحولنقظإحدىأنهبحق

مسيحيا.الفرنجةملك

منآلافثلاثةومعه69iعامالميلادعيديومتعمدلقد

الم!يحيةإلىتحولواالذينالبرابرةغالبةكانلقد.مقاتديه

.آريوسهذهبعلى

103..-:ص/27جأالأمريكيةالمعارف)1(دائرة - r).
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أصبحواقد((والقوطالهونمن"الغزاةبعضفإنكذلك

مرالرغمعلى،الرومانيةالإمبراطوريةدخولهمقبلمح!يحيين

للعقيدةالآريوسيةبالميفةإيمانهاأعلنتقدأكريتهمأن

)1(.المسيحيين

وكان،السائدةهيالآريوسيةالمسيحيةكانتوهكذا

المسيجوبين-شحانه-يهالحلظوعدم،اللهتوحيد

المسيحية.إلىوالغربالشرقشعوبهدخلهو،انحلوق

555

الأوائل:المسيحيينعدالمقدسةالأسفار

لكن،أشياءفيويختلفون،أسياءعلىالمسيحيةعلماءيجمع

فيي!حثمنلكللابدأمورعدةعلىقائمبينهمالاتفاق

:الأمورهذهومن.بهايلمأن-معتقدهكانأيا-المسيحية

ثلاثينمرجمثرالمسيحرفعبعدكتبالأنأجيلأقدمأنا-

الأقل.علىعاما

)1(,Stephen Neill : A History of Christian Missions-

Pelican Books , Londo ،+ pp o6-58
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سميت،المسيحعنقصمىبتأليفأخذواكثيرينأن2-

إلىخطابهمقدمةفيلوقايقولهذاوفي.أناجيلبعدفيما

ثاوفيلس:يدعىرجل

المتيقنةالأمورفيقصةبتأليفأخذواقدفيونكانإذا"

وخدامامعاينينالبدءمنذكانواالذينإليناسلمهاكما،عندنا

الأولمنصيءكلتتبعتقدإذ،أيضاأنارأيت.للكلمة

ثاوفيلىالعزيزأيها،العواليعلىإليكأكتبأن،بتدقيق

(([4-ا:الوقا-]بهعلمتالذيالكلامصحةلتعرمنس

بعضتام،المسيحرحيلعلىالسنينعضراتانقضاءوبعد

فسمين:إلىلوقاخطاباتبتجزئةالأوائلالمسيحيين

منبعدفيماصاروقد،لوقاإنجيل:منهاالأولسمي

الرسل.أعمال:منهاالثانيالقسمسميثم.القانونيةالأناجيل

r-منلأييكنلمالميلاديالمانيالقرنمنعصفحتى

والنفوذالقدإسةمنصفةأي،الآنالمعروفةالأربعةالأناجيل

الترجمةتقولهذاوفي.بهايلتزمونالمسيحيينتجعل

يأ014السنةقبلهناكليس":المسكونيةالفرنسية
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الإنجيليةالضوصمنمجموعةعرفواالناسأنتثبتشهادة

يلزمماصفةالمولفتلكمنلمولفأنيذكرولا،المكتوبة

ال!نةنحوحطتالأربعةالأناجيلأنالقولفيمكن..

اللفظةتلكتشعمللملان،القانونيالأدببمقام071

.)1(((الحينذلكحتى

عامإلاتصدرلمالجديدالعهدلأسفارالرسميةالقائمةأن4-

الميح.رفعمنسنة.33منأكثربعدأي367

الأوائلالمسيحيينعندالمقدسةالأسفارأن:والحلاصة

القديمالعهدأصفارهيكانتوالثانيالأولالقرنينفىوخاصة

الناموس:باسمالأناجيلفيإليهايئارأنالعادةجرتالذي

التثليثمنبرئةالقديمالعهدأسفارأنالمعلومومن.والأنبياء

المسيحية.بهاشتهرتالذي

555

.(3:صأالعاشرةالطعة-المسمرقدارمنضورات:الجديدالمهد1()
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اثاهن:الفصل

المبينالبرهانهوالقرآن

صنعهاوخوارقبمعجزاتوأيدهمالسابقينأنبياءهاللهأرسل

للهكلهفالفضلفضلمنفيهالهمكانوما،بأيديهمالله

.وحده

معجزاتحقيقةعنالشهيرإعلانهفيبطرسقررهماهوفهذا

يصوع:الأقوالهذهإسمعواالإسرائيليونالرجالأيها":المسيح

وعجائببقواتالئهقبلهنلكمتبرهنقدرجلاباصري

-تعلمونأيضاأنتمكماو!كمفيبيدهالفهصنهاوآيات

.!،2:22الرسلأعمالأ

أقدرلاأنا!:الأناجيلفيالمسيحأعلنهمامعتماماهذاويتفق

((.(.5:3يوحناأ-شيئانفسيمنأفعلأن

فغلظموعىمعجزاتبعضقلدوافرعونسحرةأنالتوراةوترينا

أمركماوهارونموسىهكذاففعل09يومنولمفرعونتلب

النهرفيالذننالماءكلفتحول..الماءوضربالعصارفع.الرب
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فلمفرعونقلبفاشتد.بسحرهمكذلكمصرعرافواوفعل..دما

((.،22-7:02خروجأ-الربتكلمكمالهمايسمع

وغطتالضفادعفصعدتمصرمياهعلىيدههارونمد)ا

الضفادعوأصعدوابسحرهمالعرافونكذلكوفعل.مصرأرض

((.(7-8:6خروجأ-مصرأرضعلى

منخصومهقالوأخرسأعمىكانمجنوناالمسيحشفاوحين

رئي!ببعلزبولإلاالئياطينيخرجلاهذا":الإسرأئيليين

.((12:24متىأ-الشياطين

حاسمابرهاناتصلحلاالأعاجيبهذهمثلأنأثبتتالتجربة

قلوبهمبهاتطمثنلمعاينوهاالذينكانفإذاالإيمانعليهيقوم

ذلكويؤكد.اللاحقةللأجيالبرهاناتصلحألاأولىبابفمن

آياتمنرأوافكم،موسىعهدعلىالإسرائيليالسعبحال

ذهب-ثمسيناءإلىالبحرموسىبهمعبرماإذاحتىوأعاجيب

!يصنعونالإصرائيليينبهؤلاءإذا،التوراةليتلقىربهلميقات

إسرائيل!ياآلهتكهذه":ويقولونيعبدونهلعجلتمثالالأنفهم ."(32:4خروجأ-مصرأرضمنأصعدتكالتي
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الأولى-بالدرجة-الإسلامنبىمعجزةكانتذلكأجلمن

خاصةبحفظهتكفلالذيالخاتمالقهكتابالقرآنهوآخرشيئا

جوانبلبعضسريعانعرضولسونس.أجمعينللناسرحمة

العلمي.والإعجازبالغيبالتحدي:وهما،القرآنيالإعجاز

C

:النبوةلمدقالتوراةتقررهالذيالمعيار

:النبوةصدقعلىللحكممنهمالابدسرطان

الأحد.الواحداللهعبادةإلىالنبييدعوأن:الأول

بأحداثيتعلقفيماالنبيذلكتنبواتتتحققأن:والثاني

المسشقبل.

كانإذ!اعتبارأيوالأعاجيبللآياتليعىذلككلوفي

نبيالحالةتلكفيفهو،القهتوحيدغيرإلىيدعونبيهناك

.الأشهادرؤوسعلىالقتلجزاوهكذاب

إسرائيل:ولبنيلموسىالربقال،الأولللشرطفبالنسبة

وأايةوأعطاكحلماحالمأونبيوسطكفيفامإذا"

قائلاعنهاكلمكالتيالأعجوبةأوالآيةحدثتولو،أعجوبة
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الحالمأوالنبيذلكلكلامتسمعفلا..أخرىآلهةوراءلنذهب

تحبونهليعلملكييمتحنكمإلهكمالربلأن،الحلمذلك

.تلتصقونوبهتعبدونوإياه،إلهكمالرب

منبالزيغتكلملأنهيقملالحلمذلكالحالمأوالنبيوذلك

((.(ه-ا:'1التثنيةسفرأ-إلهكمالربوراء

إسرائيل:ولبنيلموسىالربقال:الثانيللشرطوبالنسبة

بهايتكلملمالذيالكلامتعرفكيفقلبكفيقلتوإن"

يصرأولميحدثولم.الربباسمالنبيبهتكلمفما.الرب

فلاالنبيبعتكلمبطغيانبلالرببهيتكلملمالذيالكلامفهو

"،22-18:21التثنيةسفرأ-منهتخف

ذللظاوبتطيق.النبوةصدقعلىللحكمالعامالمعيارهوذلك

بكك:الشرطينهذينتحققنجدعبداللهبنمحمدنبوةعلى

.".ووضوحبساطه

عليةأساساقاماللهعبدبنمحمداليهدعاالذيفلإصلام

الأساسبة%خاصيتههيفتلك.الئهإلاإلهلاوأنهالخالصالتوحيد

الجميع.بينبهايعرفالتي

...(91:محمدأ!آلترإلأإبةلأآنةتآغلز)

الطؤ".لتوراةبثهدلاالقرآن525
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إتةلأآنةةإق!لؤجئإلأرشوليينتنلثينارستفناؤقآ)

.(25:الأنبياءأ!قآغ!اولزآنأالأ

لمندئرنكلوئماويغفربرءيثثرئرآنتغمر،آدتةإن)

.116،:الناءأ!ابيياضحنآضلققذبآيئ!يثيركومنيثآة

C

بالفيب:ال!تحدي

شذراتنعرضالمستقبلوتنبواتبالنيبللتحديوبالنسبة

منها:

حاسمة:معركةفيالمشركبنبهزبمةالتبؤ

ضدمعركةفيالهزيمةسيلقيالكافربنجمعأنالقرآنقررلقد

بالنصرتوفعاتهممنالعكسعلىالأدبارفيهايولونالمسلمين

:فقالالمسلمينضدالنفسيةحربهمفيلههـوجونكانواالذي

ويؤلونلخئعشحغزمصمصر!جمغنحقتقولون)آش

.،444-ه:الفمرأ!!ألذبر

الآخرةلأن؟الدنيافيلهميحدثسوفبمايتنبأالقرآنإن

دحرهمأنالقرآنبينولقد.والفرإرالأدبارلتوليفيهامكانلا
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وأنكى.أشدالحالبطيعةوهو،ينتظرهمإخرسيءالآخرةفي

قؤعاممئمآف!اغةتل!):بقولهالسابقةالنبوءةإيةأتبعولذلك

ئؤتم!ؤكصحرضمقلفيآتصخريينإن!ؤآقزآذفىوآلثصاغة

.(التمرأ!!شقزتئىذوقوأوجوههئمقئآلتايىفيسئد

منحالعلىهذهالنبوءةآيةنزلتحينالمسلمونكانلقد

علىانتصارأيتحقيقبتصورتسمحلاحال،الشديدالضعف

الخطاببنعمردفعتحالوهي،بهمتبطنرالتيالكفرقوى

لأن-والجسديالنفسيالباءبقوةحياتهطيلةعرفالذي-

إلاهيوما."!يغلبجمعأي!يهزمجمعأي":يقول

جمعهزموفيها،الكبرىبدرمعركةكانتحتىمنوات

.القرآننبوءةوتحققت،الأدباروولواالكفار

ه

الكفر:أئمةبعضإيمانبعدمالتنبؤ

حرباوأشدهمالكفرأئمةلبعضخاسرةبنهايةالقرآنتنبألقد

فيقالقدكانالذيالمغيرةبنالوليدهؤلاءومن.الإسلامعلى

لبثمائم"لوروةعليهوإنلحلاوةلهإن":حسناقولاالقرآن
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إلاهوما:فقالقريثىكبراءضغوطتحتذلكعنتراجعأن

ويقولنفسهخلجاتيفضحالقرآنفنزل،بئمروقولسحر

بخرإت!!ص!عودايم!أزيت!!نحيذافيت!آتمنإتمض):فيه

مبشثم!نمرثمهنذريمتفيلصتم!قذريهفقفلأ!ؤقذر

قذآإن!ئؤثريخرالأقذآإنققاذ!ؤآضكتز%نرصنم!ؤت!تز

ؤلائتىلاشقز!تارلك%ؤمآ!شقرس!أضلبه!آنبشرفولىإلأ

.(المدثرأ!!لنتثيرلوا-ء!تذر

كما-كافراالمغيرةبنالولبدنفسوتزهقالسنونتمضيئم

إلاالإسلامإلىالكفرمنالكميرخلالهاتحولوقد-القرآنتنبأ

لهب-أليفيالقرآننبوءةكانتوبالممام.العنبدالولبدهذا

فنزل.وإيذأءلهعداوةالنامىأمنمدمنكانوالذي-النبيعم

:ويقولوامرأتههوالمسنمركفرهجزاءبالعذأبلهيننبأالقرآن

ومامالمل!عتهأنمنىمامهوتمتلهبمامبىيدآ)تئث

حضالةوآترآتبما!قبذاتتاراشتحمحك!!سسب

.،المسدأ!!ئصميمئنحئلجدممافي!آئحالب
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عاماعشرثلاذةمنأكعرالنبوءةهذهبعدلهبأبوعاشلقد

بنوالوليدوامرأتههوباستطاعتهوكان.كفرهعلىماتأنإلى

صدقفيوطعنالهكيداالإسلامفيبالدخولبتظاهرواأنالمغيرة

عليهماستحالبساطتهعلىالأمرهذالكن.ورسالتهمحمد

العالمين.ربكلامالقرآنلنبوءاتتحقيقافعله

ه

:الفرسعلىالرومباننمارالت!بؤ

العالمبةالقوىصراعهوخطربموضوعالنبوءةهذهتتعلق

الرو!بانتصارالقرآنتنبأفلقد.القرآننزولعصرفيالكبرى

ذلكوسجلمتوالياتهزاثممنبهملحقمارغمالفرسعلى

الحق:بقولتستفتحالرومسورةباسمتعرفسورةفي

بفدتفومممآلازفيلأقفي!آلرومبختت!اتص)

ؤينما.قتلمنآلأشريئوسي!ب%بفحفي!سصيغاب!ونغلبهر

مىتصحرآلتةيتضر!آتمؤمنونتقرعؤتيزبيؤبقد

(الرومأ!!آلزيصآئثيزدزوممؤيمثآ2

الكل!.إ!يوراةيعهد!القرآن402
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416سنةرييعفي":رنسيمانستيفينالإنجليزيالمؤرخيقول

الأرإضيينهبفصاربارازسهرالفارسيالقائدفلسطيندخل

إقتحم461سنةأبريل51وفي..سارأينماالكنائىويحرق

سفكليتجنبالمدينةلتسليمزكرياكالبطر2واستعدالمقدسلت

التسليم.إلىالاستكانةرفضواوالمسيحيينالسكانأنغيرالدماء

داخلالمقيميناليهودمساعدةوبفضل461سنةمايو5وفي

المناظرمنذلكفتلىالمدينةداخلإلىطريقهمالفرسشقالمدينة

بعدمصرعلىالفرسوزحف..الوصفعنيجلماالمريعة

،واحدةسنةخلالسادتهاوأضحوا،1617سنواتثلاث

.البسفوربلغتحتىشمالاجيوشهمتقدمتالأثناءتلكوفي

عنيفةصدمةكانالفرسأيديفيالمقدسييتسقوطأنعلى

نسيانهيجرلمدورمنأليهودبهقاموما،المسيحيللعالم

المقدسة.الحربصفةالفرسمعالحربفاتخذت،اغتفارهأو

خطةيتخذأنعلىقادرا622سنةالأمرآخرهرقلصارفلما

آخرهرقلواستطاع.للهوجيثمهنفسهنذرالعدوعلىالهجوم

استدوماالأحدإثفيعديدةتقلباتمنجرىمابرغمالأهر
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الاحقةالهزيمةينزلأن،عديدةأوقاتفيواليأسالقلقمن

.1()((بالفرس

روابطمننحوهمبهسعروالماالروملهزائمالمسلمونحزنلقد

حينعلى،والنبيينوالكتابوالملائكةباللهالإيمانفيالقرلى

.الفرسبانتصارحولهاومامكةمشركوافرح

لهذهالمكيونهلل":بروكلمانكارلالمستشرقيقول

لابدالهزيمةأناتباعهأعلنمحمداولكنالفارسيةالانتصارات

.)2(((قريبوقتفيبالفرسمحلأن

صالحغيرفيهذهالنبوءةآيةبعدتسيرالأموراستمرتلقد

القسطنطنيةهددواكمامصرعلىالفرساستولىإذ،الروم

الموقفبدأحتى622عامجاءأنماولكن.الإمبراطرريةقلب

فقامالفرسمهاجمةخطةهرقلواتخذ.الروملصالحيتحول

.القوقازجبالخلفالواقعالإقليمفيباهرةحملاتبثلاث

لهتمالذيالنصرثمراتكسرىمنانتزعأنيلبثلمثم"

ملكه.عاصمةحتىوتعقبه

-Irvص:أجأالصليبيةالحروبتاريخ)1( rt.

.(09:صأالإسلاميةالثعوبتاريخ)2(
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قدماتسير(الفارسية)الساسانيةوالإمبراطوريةالحينذلكومن

.)ا!((الدمارإلىالمحتومالنهائيمصيرهانحر

علىالقرآنمنريبفيهولمنبرهاناالآيةهذهجاءتلقد

يربطأنعاتلبشرعلىالمحالفمن.السماءمنتنزيلهصدق

.والفرسالرومكصراعوالمفاجآتالأحداثمتقلببصراعدعوته

أالتتنؤتققايدلهد)ممنتنزيلاإلاالنبوءةهذهكانتفما

.(63:الزمرأ!هوآلازفيى

الجوانب،متعددةالأمرحقيقةفيتعتبرالنبوءةهذهأنعلى

علىالمسلمينانتصارأيضاالفرسعلىالرومانتصارواكبفقد

يومكانا:عباسابنقال.الكبرىبدرمعركةفيالمشركين

:يقولفالحق،((النيرانوعبدةالأوثانعبدةهزيمةبدر

،الرومأ!آلتةبتضي!آتمؤضمونتفزحؤتيزشؤ)

ه

علبه:القفتاءمحولاتمنالنبيبحفظالتبؤ

إقاشأنزلىمأتفغآلزسمولىتآكا):الحققولفيذلكجاء

ينتفصمثؤآلتارسمايةتقغتقاتققلتزترإنزيأين

.،478ص:2جأالعالمتاريخموسوعة)1(
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.(67:المائدةأ!آنبهييرينآلقؤتمتهدىلاألئةإ!آتاين

هذهنزلتحتىيحرسالنبيكان:عائشةالمؤفينأمقالت

النبيفأخرج:قالت!آلاييرمنيفممثوآدئا):الآية

((.الفهعصمنافقد.انصرفواالناسأيها":وقالالقبةمنرأسه

ذ)طبيعيةميتةومات،حياتهفيالنبيرسالةاكملتلقد

تماما.القرآننبوءةبذلكفتحققتالبشركيدمنالفهعصمه

اللهإلاالتحديهذاعلىيقدرمن

نبيه:اننمارفىئملاالإسلامباننصارالتبؤ

آلذشافيآلتهشص!ؤلنأقينهن؟%من):الحقيقول

ئذلمحبنهلففينظريخقالغلتمآلمن!ماإلمب!بيخضادوآلأخرؤ

.(15:الحجأ4ييي!قاكثد؟

وكتابهمحمدابناصرليسالفهأنيظنكانمن!:أنهوالمعنى

اللهفإن،غائظهذلككانإننقسهفليقنلفليذهبودينه

((.محالةلاناصره
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الدنيا،فيلرسولهاللهنصرتحققفقد،تماماواضحالكلامإن

لاتؤم):الحقلقولناأكيداالآخرةفينصرهعلىبرهانوهو

آيذيهثمتفلمحشلؤرممثممع!ءامنوأؤآلدينآلتبئآدتهئحزى

عكإتكبآوآغفزنورناتتاآئمثمزشاتقولونؤبآئمهتم

.،8:التحريمأ!فلأيريثئءئحنن

ه

عالميا:ديناالإسلامب!ظهارال!بؤ

نويى؟معتمؤآلتهلآفؤيهثمآلئيمادؤزلقيوأيييديماون):الحقيقول

.8،:الصفأ!أكبهيروذتحيرةؤتؤ

بينالخلطعدمويجب.أبدايمتدوهوطهرمنذالإسلامإن

والضعف،القوةأحوالمنالمسلمينعلىيتعاقبوماالإسلام

عنه.ابتعادهمأوبهاستمساكهممحطرديانتناسبأمورفتللث

.الإسلامأعدءبهايعترفمسلماتهذهإن

فيالغربكانبينما":سمينزباولالألمانيالمستثرقيقول

وصطفيمكانكلفيسياسيةانتصاراتيحرزالماضيةالقرون
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الذيالإسلاميالروحيالزحفيمتدومازالامتد،أفريقيا

حلفحيثما.المعيحيةعلىوانتصريوقفهأنلأحديمكنلا

فيالأملوفقدواالمسيحيينالمبشرينجهودضاعتالإسلام

المسيحية.إلىوثنيةروحتحويل

المبددةالمسيحيةعلىمتفوقوبساطتهتماسكهفيفالإسلام

يوماتعقيداتزدادمذهبيةوخلافاتعقائديةنزاعاتفيجهودها

يغزوولا.طلاسمهاحلبالإمكانوليسفهمهافيتعسريومبعد

بلفرادىفيهالناسدخولطريقعنالمناطقهذهالإسلام

إخردينيوجدلالأنه،وطنيةكوحدةكلهاالقبيلةغزويحارل

بينويوجدببعضهاوالدينيةالسياسيةالحياة-يربطالإسلامغير

.)1(((الفردفيوالدنيويةالروحيةالطيحة

ومن.البيصدقعلىالمبينالبرهانهوبالغيبالتحديإن

الحياةفيتصدقأنفلابدالدنياالحياةفينبوءاتهصدقت

فيه.مريةلاالذيإليقينعلىبهالإيمانويقوم،الآخرة

555

.،931:صأالعالميةالغدقوة)1(ألاسلام
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للقرآنالعلمىالإعجاز7

علميةحقيقةتقريرفيالقرآنسبقالعلميبالإعجازبقصدد

نزولعصرفيللناسمعروفةتكنولم،والإنسانبالكوننتعلق

وفيآلأفاققةأيختاسنييهض):يقولفالحق.الفرآن

عكآنبمابزتديكفآؤثئمالحنآلةولهختتتنحتئأنفسهم

.،53:فصلتأ!لث!هيذلفئقي

زئل!ؤماقئقرفوتهااي!يمةسميرليميتهأطتاؤقل!):ويقول

.(39:النملأ!تقصلونعتاءقيل

المجالاتمختلففيموضوعاترووسنذكرالمفالهذاوفي.

المتخصصة.المراجعفينفصيلالها

:الإنسانخلق

نزولاآياتهأوائلفيالإنسانخلقعنالحديثالقرآنبدأ

:نقال

العلز(1!!غقبنينآقيدن!نخقق!نخقآلادىزئكبآشيرآفرأ)

:فتقولالإنسانلخلقالختلفةالمراخوتذكرآيانهنوالتئم
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سمييقاقحتفتنماتئنهيهآذث!اجئطفؤينآلاينئننخقتاإئا)

فيهشاركأخلاطاجاءفالإنسان.(2:الإنانأ!تصجيزا

.والمرأةالرجل

فيختقبغديننخقاأئفيكتمبظودؤفيتحلقنم):ويقول

.(6:الزمرأ!تئثظلمئغ

آلالنمئننخقناؤتقذ):فقالالخلقمراحلتفصيلاذصثم

ثز!ئكيهز2ترإقنطفةجمفتنماثغ!طيهزئنسمللزمن

آئمفخغةدحلممامفمغةآئمققةفققنالخقةآفتهفةضلفتا

آلتاقتمازنرةاخرنخقاآفث!أتةثرلخماآفالضفكس!ؤتأعنهما

.(المؤمنونأ!!آلخيفينآخمتمن

عليهكانمابعفىنمرضالعلميةالحقائقهذهقيصةولإدراك

اكنضافتمالميكروسكوباختراعفبعد.الفربفيالأجنةعلم

فيسبارتوقد.1677عامالرجلمنيفيالمنويالحيوان

بصورةموجودةالجنينبأنالقائلةالنناريةعثرالسابعالقرن

الرعايةسوىدورلل!رأةوليسالمنويالحيوانفيمصفرة

رأسلهللنايةدقيقاإنسانايمثلرصمفيناهروقد.والننذية

وسميت،4916عامبباريىرسالةفيقدمورجلانويدان
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الأتاعلىفيالملقةحفسس

والمضنةالعلفةهرحتا
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فقطعشرالتاسعالقرننهايةومرب.الجاهزالخلقبنظريةهذه

1عامفي- Ave-البويضةالمنويالحيوانيلقحكيفلوحظ

تكوينفييسهمانوالبويضةالمنريالحيوانأنمرةلأولوعرف

((الزيجوت"الملقحةالبويضة

الرحمظلماتفيالجنينخلقتفا!يلوبينالقرآنسبقلقد

.الزمانمنقرناعثراثنيمنبأكثرالحديثالعلميعرفةأنقبل

العين.رأىبأنفسهمالبشر-براهاآياتحقاإنها

ه

:رالأرضالسماواتخلق

الذيالعطمالانفجارفحدثواحداشئاالكلكانالبدءفي

Theباسمالحديثالعلمفييعرف Big Bangخلقالذي

آنكقرؤاآلدينتيزآؤتز!:القرآنيقول.متكاثرةعوالم

قئأتضآهمنوجعفناففئقنهمازئقا!اتآوألأزض!آلستصوئة

.،03:الأنياءأ!يؤمنونأقلآحيئيثئء

بعضهمتصلاالجميعكان":تفسيرهفيكثيرابنويقول

ففتق،الأمرابتدأءفيبعضفوقبعضهمترأكمامتلاصقأببعض
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كانتالكوننثآةعنالخطيرةالمعلومةفهذه((هذهمنهذه

يصلولمالزمانمنقرناعثرأربعةقبلالقرآننزولمنذمعروفة

.اليومإلاالحديثالعلمإليها

:أمرهفيهالقهيقضيأنإلىيتسويتمددالكون

الحق:يقول

.(47:اكارياتأ!لموسملونآواتابآئيئتنيئهاوآلتآ)

المعاصرين:الفيزياءعلماءأكبر-هوكنجستيفنويقول

قدمعندما2491عامإلىللكونالحديثتصورنا-يرجع"

ليستمجرتناأنعلىالدليلهبلإدوينالأمريكيالفلكي

فراغاتبينهنكثيراتأخرياتفهناك.الكونفيالوحيدة

تبدوالمجراتأغلبنجدأنحقامفاجأةكانتولقد.هائلة

يعنيوهذاعنابعيدايتحركجلهاأنبمعنىالأحمرنحومزاحة

كليعتقدكانكما-ساكانايكونأنيمكنلاالكونأن

المسافةوأنويت!حيتمددالأمرواقعفيولكنه-قبلمنالناس

الكوناكتثافإن.الزمنبمرورتزدادالختلفةالمجراتبين
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أعظممنواحداكان-ويتوسعيتمددالذيأي-المتواسع

.)1(((العثمرينالقرنفيالفكريةالثورات

ه

:النجومهوت

كيفيةأساسيافهماالفلكيينلدىإندا:الحديثالعلميقول

حياتهاتعيضوكيف،الجبارةالنازسحبمنالنجومولادة

فيإماتموتوكيف،ثقيلةأخرىإلىالخفيفةالعناصربتحويل

.)2("مذهلةانفجاراتفيوإمانسبيهمود

فيلمدأفإنهالنجموقودينفذعندما!:هوكنجستيفنويقول

لأوليفهمفلمموتمنذلكبعدلهيحدثمدوما.البرودة

.)3("القرنهذامنالعشريناتنهايةفيإلامن

عطمبقسمتستفتحالنجمسورةاسمهاسورةالفرآنفيونجد

!!غؤفىؤقاضاج!كرضتلقا!قؤىإذ!راألخير):بقول

.371:صأالزمنتاربخموجز:كتاب)1(

.(7:صأهبلمرصدعينخلالمن:)2(كتاب

.(83:صأالزمنتاريخموجز:)3(كئاب
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الثتاعر:يقول.مات:أيهوى:الكبرىاللغةمعاجموفي

متينسببمنيةلكلزيادهوىالشامتونوتال

طلرقىمقرىوهي!آفوىؤأنئؤتفكة):السورةنفسوفي

.تدميرااللهدمرهاالتي

انفجاراتتحدثأنهاإذاولادتهمنأخطرعمليةالنجموموت

بالقسمجديرةكانتولهذا.بهاالمحيظةالمناطقتدمرهائلة

نهايةفيمؤخراإلاالحديثالعلميعرفهلمالنجوموموت.بها

العث!رين.القرنمنالعش!رينات

:السماءفيالنجوممواقع

.النجومهيمااليومنعرفنحن!:الحديثالعلميقول

عظيمةكراتأوحاميةغازاتمنضخمةكراتفالنجوم

أبعدأنهابل،جدأبعيدةالنجومأننعرتكما.النووياللهب

.)9(((الأقدمونتصورهكلمنكنيرا

.(7:صأهبلمرصدعيونخلالمن:)1(كتاب
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ضوئيةسنة4125تبلغإليهانجموأقربالشمسبينوالمسافة

ميلا.مليونمليون25يعادلماأو

اللبنيالطريقأوالتبانةدربباسمالمعروفةمجرتناقطرويبلغ

الأطرافنجومبينالمسافةأنأي.ضوئيةسنة1.....

ميلا.مليونمليون.ألف006نحوتبلغالبحيدة

منتنزيلالقرآنأنعلىجداالبحيدةبمواقعهاالحقأقسمولهذا

:فقال،العالمينرب

تغقمونلؤلقس!رؤإيبما!آلخوسبضؤقيأقسمرف!)

تضمئةزلأ!شكولزيهتنبفي!كتنتمتقزانإتم!غطيف

.أالواقمةأ!!آلغائينزلثتنتنزيل!آلخالفرونالأ

0

:مستعرةنيرانالبحارأعماقفي

بركانيةحممتخرجحيثالحديثةالأبحاثصورتهماوهذا

جاءوقد.محتعرالهيبابهاالمحيطةالمناطقوتصيرالأعماقفي

يهه!ف!ؤآلالويى):الطورمورةصدرفيبهاالإلهيالقسم

ؤآالتثق!!آلمقصويىؤآتتمئ!قن!ثولمزقفي!شصالو2
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لبماتا!تؤفيزئكغذإتإن!آ!جمورؤأ!ير!آلترلونج

.،الطورأ!ننذاخ!ين

اليومفيالحالعليهسيكونماعلىالدنيافيبأشياءهنايقسمفهو

اللهيب.ذوالمتفدأيالمسجورالبحرالأشياءهذهومنرالآخ

ه

:الفف!اءفيالأرضحركة

مرتمزؤهىجايدصتخ!ب!يهاأتجتالىؤترى):القرآنيقول

بماجئزإئه،شئ:فئآيققآلذىآدنهضئغإلبنحابئ

.88(:النصل!أشثلولى

نأيعنيفهذاواحدةجامدةكتلةوالجبالالأرضكانتولما

.السحابمركذلكتمرالأرض

بالتمتميدآنروييىآلأزضىفيوجعقآ):الحقويقول

(31:الأنبياءأ!صغتاونق!سمحلأفصاجافيهاوجعفنا

فوقأثقالاالجبالالفهوضعوقد.التمايليعني-لنة-والميد

الجسمأما.اضطرابيحدثفلاحركتهالتضبطالأرض

له.ميدفلاالساكن
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العيا:الجوطبقاتفيالإنسانتصعيدمخاطر

الفضاءفيالصعودمخاطرعنالأولىالملاحظاتبدأت

ارتفاعإلىفيهاصعدالتي1783ديسمبرأولفيشارلبتجربة

3018عاموفي.أذنهفيحادةبآلامشعروهناكمترا0027

وفي.تماماالوعيمنهماثنانفقدالفضاءفيإيطاليينثلالةارتفع

سلسلةبعملالعلوملتقديمالبريطانيةالجمعيةقامت)AIYعام

الدمفيالأوكسجيننقصأنأثبتتالعلميةالفضاءرحلاتمن

AVعاموفي.الموتإلىيؤديأنيمكن a(علماءثلائةصعد

علىالقدرةفقدأعندمامنهماثنانتوفيمترا0088ارتفاعإلى

للجزءبهاحتفظاالذيالأوكسجيناستخدامعدمبسببالحركة

الصعودمخاطرعنالمعلوماتاستمرتثم.الرحلةمنالأخير

.الطيرانعصرالإنساندخولبعدوخاصةتترأكمالجوفي

العاديةالجويةالظروففيالإنسانتصعيدأنمعلوماوأصبح

إلىأصاساترجحفسيولوجيةاضطراباتيسببومايةأجهزةدون

الاضطراباتهذهوتبدأالأوكسجينونقصالضغطأنخفاض

الدمويةالشعيراتتسدالدممجرىفيغازيةفقاعاتبتراكم

وربماوإغماءالصدرضيقهذاويصحبالمخفيإصاباتمسببة
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الإنسانأطراففيحادةآلاماالظاهرةهذهوتسبب.الموت

وصمما.بالدواروشعوراداخلياونزيفاوالبطن

وقايةأجهزةدونالعادندالجوفيالإنسانتصعيدأنوالخلاصة

نفهمذلكضوءوعلى.حادةبآلاموسعورتعذيبعمليةهوإنما

يتنسئتترصسدزأيتث!فيدفددمآنآدتةئيررفتن):القرآنقول

يصغلأصآئناحربمضمتقامحذر"تحعلي!علبماآنيردومن

لاآلذبغلىآلرخمم!آدتهتخثلتحذيفألصتماصفي

.(125:الأنعامأ4يؤموئ

C

:الحياةاس!تمراريةفيوأئرهاالرياح

تحريكطريقعنالحياةاستمراريةفيالرئيسةتأثيراتهاللرياح

وخلقالحرأرةوتبادلالمائيةالم!طحاتمنالتبخيروإثارةالهواء

عنالجويةالكهرباءفيوالعحكمالمطرتطراتلنموالمناسبالجو

كما-والخلاصة.إلخ،المشحونةالسحبفيالتحكمطريق

بطريق-مسئولةتعتبرالرياحإن:والتكنولوجياالعلممعارفدائرة

.الحياةماكينةإدارةعن-مباشرغيرأومباشر
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إدارتهاأنوبيندمرىأهميةأعطاهاالقرآننجدولهذا

.الكونفيالمباشرةاللهأعمالمنعملهوإنماونسريقها

فيقسمسمالبمامسما!باقنييرآلننينسملرسرمألدىآدده):القرأنيقولس

قإدآطلهءيقتخرجالؤذقفزىكممتفآؤتخعل!!ث!آءآلمتصملبمتف

.481:الىومأ!لتمت!تئبثرونثمامد!202جمامنتمثآةمنبهءآص!اب

ؤصمآطئمقبتبهمؤقآءآفتماينقآنزتآتؤمخآلترتخؤآزسمتا)

.،22:الحجرأ!نخزندت!آ!ض

ؤآلئثالمآلئليؤأجتفؤآلآزفيآال!ضؤدئضقيئفيإ!)

ينآلئه"آلرنرؤقآآنآسقتنفغبماآتجخيفيتخمىأتيئؤآنففك

سنمتنمريهاؤبثتؤئماتغذآلأزمربمقأنمتاقئرمنألمتتض!

وآلأزفيألئ!م!تينألمممنسروألتحابألريتيؤتصيربصدآئةص

.،164:البقرةأ!يغنسلؤنلننؤميلأتمز

جوأنببعمرعنالحديثمناليسيرالقدربهذاونكتقي

علىيقينيابرهاناللناسيقدموالذيالقرآنفيالعلميالاعجاز

العالمبن.ربمنتنزيلالقرآنأن
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السابقينأسفارفيوالإنصانالكون

..والأرضالسمواتالقهخلقالبدءفي":التورإةتقيرل-

والظلمةالنوربيناللهوفصل..نورفكاننورليكنالئهالوق

وكانمساءوكان.ليلادعاهاواظلمةنهاراالنورالقهودعا

((.،ا:أتكوينأواحدايوماصباح

الرابعاليومجاءحتىمتواليةأيامعلىالخلقعمليةواستمرت

جلدفيأنوارلتكنايئهوقال":والقمرالثمسفيهالئهخلقالذي

العظيمين.النورينالقهفعمل..والنهارالليلبينلتفصلالسماء

..والنجومالليللحكمالأصغروالنورالنهارلحكمالأكبرالنور

((.،16-41:ا-رابعاأيوماصباحوكانمساءوكان

والكواكبوالقمر..النهارلحكمالثص":المزمورويقول

.أيامستةالخلقعمليةواستغرقت"،1361:7الليللحكم

اليومفياللهوفرغجندهاوكلوالأرضالسماواتفاكملت"

منالسابعاليومفيفاستراح.عملالذىعملهمنالسابع

(((3:?-2-أخلقاعملالذيعملهجميع

ستةفيوالأرضالسماواتخلقعلىليصدقالقرآنجاءلقد

الإلهرإحةعنحديثمنالخلقبعمليةلحقمايصححثمأيام
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ؤآلأزمنىآلشنؤلئ!اؤمد):فيقولالسأبعاليومفي

.38(:أق!فغوبينشمناوما3آتايمتإفيطمهماؤقا

.والإعياءالتعبيعنياواللغوب

بينما.الأولاليومفيخلقاوالليلالنهارأنهناويلاحظإ.

الللأنالمعلومومن.الرالعالعومفيوالقمرالشمسى-+أ.
.-إحلمص

أماممحورهاحولالأرضلدوراننتيجةيتخلقان!والنهار

اليومفيوالنهارالليلخلقعنالحديثيمكنلاوإذن.الئممسإ

الرابع.اليومفيإلاتخلقلمالشمسل!نما/الأول

C

:الأرمننأتممدة

عليهوضعوقدالأرضأعمدةللرب9:الأسفاروتقول-

.(،2:8الأولصموئيلأالمسكونة

والأبدالدهرإلىتتزعزعفلاقواعدهاعلىالأرضالموسسأ

((.،401:5مزمورا-

المياهعلىالأرضالباسطدا:المياه-علىالأرضمدالربوأن

قاموغيرهاالعباراتهذهومن.(((6:اriمزمورأ-

لثكلمخططبرسمالمراجعةالقياسيةالإنجليزيةالترجمةعلماء
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الأرضترىوفيهالتاليةالصفحةفيمبينهوحسبماالكون

سوىليسالكونوأن.الماءفيتغوصأعمدةعلىقائمة

.النجوممنوعدداوالقمروالشمسالأرض

البشرية:عمر

سنةوئلاثينئةآدمعايق":وبنيهآدمأعمارفيالتوراةتقول

..أنوشوولدسنينوخمريمائةضي!عاش..شيثا..وولد

سنةبعينقينانوعايق..قيانوولدسنةتسعينأنوشوعايق

..باردوولدسنةوستينخمسامهللئيريوعايق..مهللئياصوولد

أخنوغوعايق..أخنوخوولدسنةوستينواثنينئةباردوعاش

وثمانينوسبعامئةشالحوعاش.-شالحوولدسنةوصتينخمسا

وولدشةوثمانينوأثنتينمئةلامكوعاش..لامكوولدشة

وحاماسامانوحوولدشةمئةخمسابننوحوكان..نوحا

خصابننوحكانولما".،32-5:3تكوبنأ-وبافث

.(7:6تكوبنأ-الأرضعلىطوفانصارسنةمئة
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5616=الطوفانحتىآدمخلقمنالمدةأنيتبينذلكومن

مثةابنسامكانلما":التوراةتقولنوحبنساممواليدوفيمشة

خمساأرفكشادوعايق..بسنتينالطوفانبعدأرفكشادولدسنة

..عابروولدصنةثلاثينشالحوعايق..شالحوولدسنةوثلاثين

ثلانينفالجوعاش..فالجوولدسنةوثلالينأربعاعابروعايق

..سروجوولدسنةوثلانيناثنينرعووعاش..رعووولدسنة

تسعاناحوروعاش..ناحوروولدسنةثلاثينصروجوعاش

إبراموولدسنةسبعينتارحوعايق..تارحوولدسنةوعثرين

((.،62-أ":11تكوينا-وهارانوناحور(إبراهيم)

سنة292إبراهيممولدإلىالطوفانمنالمدةتكونوبذلك

مثةثلاثالطوفانبعدنوحعاشالتوراةروايةحسبولكن

((.،9:28تكوينأ-سنةوخمسين

=لمدةوعاصرهنوحجدهحياةفىولدابراهيمأنيعنىوهذا

أحديقبلهلاماوهذا.سنة035-292-58

سنة4852=إبراهيممولدحتىآدمخلقمنالمدةأنكما

سنة2...تتعدىلاالمسيحإلىإبراهيممنالمدةكانتولما

0056يتعدىلاالتوراةحساباتأساسعلىالبشريةعمرفإن
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علىظهررهتؤكدالتيالأولالإنانبقايايخالفماوهذاسنة

السنين.هنالألوفمآتقبلالأرضهذه

ه

التاريخيالتقويمإن":البريطانيةالمعارفدائرةوتقول

غيرأمراكثيرةلاعتباراتصارتئدالقديمالعهدلأحداث

بعملتحمحالظروفتكنلمالمملكةقيامفقبل.فيهموثوق

الاحداثتاريخفإنالأمرواقعوفيعليهيعتمدتاريخيتقويم

فيهاالدقةودرجةوقوعهامنعديدةقرونبعدأضيفقدالقديمة

تسربتالأخطاءفإنالمملكةتكوينبعدوحتى..فقطمظهرية

بضعنحوالأحداثتواريخفيالخطأصاربحيثالأرقامإلى

السنين.منعشرات

خلقمنتبدأالتيالقديمةالفترةلأحداثالتاريخيفالتقويم

يعرفماعلىيعتمدمصرمنإسرائيلبنيخروجحتىالإنسان

فيهناالأرقامإن.الخمسةموسىلأسفارالكهنةرواياتباصم

ومن.مصطعةأرقامهيإنما-دائماتكنلم)ن-الغالب

ينالأرئاماختلاففينجدهماالمجالهذافيالبارزةالملاحطات

العبرية،النسخةوبينوالإغريقيةالسامريةالنسختينمنكل
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ذا.إبراهيممولدحتىالخلقبدءمنللفترةبالنسبةوذلك

النح!خةفيترتفعلمنماالسامريةالنسخةفيالأرقامتنخفض

الإغريقية.

الطوفانحتىالخلقبدءمنللفترةتقدرالعبريةفالنسخة

1357السامريةالنسخةفيتقديرهايبلغل!نما،عاما1656

عاما.2262الإغريقيةالنسخةوفيعاما

دعوةحتىالطوفانمنللفترةالعبريةالنسخةتقدركذلك

عاما1501السامريةالنسخةفيهيبينماعاما65rإبراهيم

عامما.1145الإكريقيةالنسخةوفي

القيمةعديمةولكنهابابليةأصولإلىترجعالأرقامهذهإن

ق1941عامتقدرالتيالنظربوجهةأخذنالووحتىالتاريخية

مبكرتاريخأنهرغم-مصرمنالإسرائيليينلخروجتاريخا.م.

4157عامإلىيرجعالخليقةبدءتاريخفإن-المحتملمنأكمر

28jعاموإلى)العبريةالنسخةح!سبم.ق o r.حسبم

حدثتقدالبشرألسنبلبلةتكونكذلك(الإغريقيةالنسخة

عاموفي)العبريةالنسخةحسبم.ق.125عامبابلفي

القديمةالآثارلكن.(الإغريقيةالنسخةحسبم.ق6603
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لفترةالأرضوجهعلىالإنسانظهورتؤكدوالبابليينللمصريين

نإ.الخليقةلبدءالمذكورينالتاريخيينقبلأيالزمنمنطويلة

سفرمنعئمروالحاديالخامسالإصحاحينفيالمذكورةالأرقام

تواريخعنالأسفاركتبةيتصورهكانماصوىتبينلا،التكوين

.)1("الغابرةالأيامتلك

55

السابقينأسفارفيوالصحابالريج

لموسى:البحرفلقتالتيهيالربأنفريح

.المياهتراكمتأنفكبريح9:للربشكرهفيموسىقال

،.(A:15خروجأ-كرابيةالمجاريانتصبت

:الربتحملهركبةالريج

ركب..أنفهمندخانصعد9:للربثكرهفيداودقال

الثانيصموئيلأ-الريحأجنحةعلىورئيوطاركروبعلى

22:9-11،".

ه

.(051:ص31ج1161.طبعة-البريطانيةالمعارفدائرة)1(
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:الربتحملمركبةالسحاب

الصانع.الريحأجنحةعلىالماشي،مركبتهالسحابالجاعلا

((.41-451:3مزمورأ-ملتهبةنار!وخدامهرياحاملائكته

الربذاهو.مصرجهةمنوحي":وحيهفيأسعياءويقول

مصرأوثانفترتجفمصرإلىوتادمسريعةسحابةعلىرإكب

((ا(:191وجههمن

البشر:معبميثاقهللربتذكيراالسحابفييظهرقزحقوس

ومعمعكمميثاقيأتيمأناها:تائلاوبنيهنوحاالربكلم"

فيتوسيرضعت:الميثاقعلامةهذه..بعدكممنمننسلكم

متىفيكون.الأرضوبينبينيميثاقعلامةفتكونالسحاب

أذكرأنىالسحابفيالقوسوتظهرالأرضعلىسحاباأنثر

لتهلكطوفاناالمياهأيضاتكونفلا..وبينكمبينياسذياميثاقي

أبصرهاالسحابفيالقوسكانتفمتى.جسدذيكل
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جسدكلفيحيةنقسكلوبينالفهبينأبدياميثاقالأذكر

قوسأنالمعلومومن.(((16-9:8تكوينأالأرضعلى

حيثمطريومأعقابفيالسماءفييظهرالسبعةبألوانهقزح

الضوءيحللزجاجيكمنشورالعالقةالماءقطيراتتعمل

المعروفة.السبعةألوانهإلىالأبيض

55
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متناقضات

الفرنسيةالترجمةعلماءيقولهممامقتبساجاءالعنوانهذا

حريصوهوعصرنافيالقارىإنا:الأناجيلعنالمسكونية

مفككهتبدوالتيالمؤلفاتتلكأمامحيرةفييقع..الدقةعلى

.)1("تناقفاتهاعلىالكلبويستحيل

:التناقضاتهذهبمضيليوفيما

يعلموهوالمسيحعمدقدالمعمدانيوحناأنالأناجيلتذكرا-

الإسرائيلي:الثمعبينتظرهالذيالمسيحهوأنهجيد!

منحمامةمثلنازلاالروحرأيتإنيقائلايوحناشهد!

أرسلنيالذيلكن.أعرفهأكنلموأناعليهفاستقرالسماء

فهذاعليهومستقرانازاالروحترىالذيليقالذاكبالماءلأعمد

((.(rr-32:ايوحنااrj)بايعمدالذيهو

.2(1:أصالماشرةالطبعة-المشرقدأرمورات،الجديدالعهد1()
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،1(0-7:أأهرقس،16(-3:13أمتىفيجاءذلكومئل

الذيذلكنحواالأناجيلكتبةلكن(22-3:16لوقاأ

ثمالححجنفيالمعمدانيوحناوضعأنبعدأنهفذكرواسطروه

إليهتلاميذهبعضأرسلفإنهالمسيحصنعهاالتيبالآياتسمع

شخصيته.حقيقةعنيستفسرون

أرسلالميحبأعمالالسجنفيسمعفلمايوحناأماإ

آخر؟ننتظرأمالآتيهرأنت؟لهوقالتلاميذهمنأ+شين

((..[r.-7:18لوقاا،(3-11:2أمتى

السماءإلىيصعدلمأحداأنالمسيحلسانعلىالإنجيليقول2-

ليس:وقاليسوعأجاب":السماءمننازلابصفتههوإلا

الإنصانابنالماءمننزلالذيإلاالسماءإلىصعدأحد

((.(13-3:51يوحنااالسماءفيهوالذي

قبلالسماءإلىأنبياءبصعودتشصهدالأنبياءوأسفارالتورابنلكن

هؤلاءفمن.الإنجيلفيالمسيحقالهماينقضوهذاالمسيح

المسيح.قبلصعدو!الذينالأنبياء
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لأنيوجدولماللهمعأخنوخوسار!:((إدريس"أخنوخنجد

.،5:24تكوينأ((أخذهالله

يحميركانل!نماالسماءإلى((إلياس"إيلياالنبيصعدكذلك

منمركبةإذاويتكلمانيسيرانهماوفيمادا:اليسعتلميذهمع

إلىالعاصفةفيإيليافصعدل!نهماففصلتنارمنوخيلنار

1(12(:2الثلنيالملوكأالسماء

ه

الأناجيللكنالقتلمنبنجاتهالمسيحتنبواتصلفارأينالقد3-

منوقيامتهبقتلهأخرىتنبواتللمسيحوتنسبذلكتناقض

المسبحببنطوللحرارففي.الثالثالبومفيالأموإت

أناأنيالناسيقولمنقائلاتلاميذهسأل":وتلاميذه

منواحدوآخرون.إيلياوآخرون.المعمدانيوحنافأجابوا

فأجاب،أناإنيتقولونمنوأنتم:لهمفقال.الأنبياء

((.،8:92مرقىأالمسيحأنت:لهوقالبطرس

ولرقامتىمنلكلمصدراكانمرقسإنجيلأنبالذكروجد-س

ابنالمسيحهوأنت":متىفقال.بطرسإجابةغيراقدوهذان
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:وقالبطرسأجاب":لوقاومال،((،116:61الحيالله

((،2.:19الئهمسيحأنت

وألقابه.المسيحعنالحديثعندالدقةدرجةرويناوهذا

كثيرايتألمأنينبغيالإنسانابنأنيعلمهمابتدأ":ذلكبعد

ئلالةوبعد.ويقتلوالكتبةالكهنةورؤساءالثحيوخمنوهـفض

.يقومأيام

فالنقت.ينتهرهوابتدأإليهبطرسفأخذه:علانيةالقولوقال

لأنكشيملانياعنياذهبقائلابطرسفانتهرتلاميذهوأبصر

.،،8:31مرقسأ-للناسبمالكنللهبماتهتملا

اليومفيالموتمنالقيامنبوءةتكونالروايةهذهفحسب

لتلاميذهقالهاالتيالمسيحتعاليممنأصبحتقدالثالث

يحدثألابطرستمنىولما.((علانيةالقولقالإذ"،أجمعين

.سيطأنبأنهالمسيحوصفهذلك

مريمأذاعتهالذيالأمواتمنالقيامةحديثإلىالآنونأتي

الأسبوعأولفيباكراقامبعدما":مرقىإنجيليقول.المجدلية
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فذهبتشياطينسبعةمنهاأخرجقدكانالتيالمجدليةلمريمأولاظهر

سمعفلما.ويمكونينوحونوهممعهكانواالذينوأخبرتهذه

((.،1.-116:9يصدقوالمنظرتهرقدحيبأنهأرلئك

قلنلاعندمامعهاومنالمجدليةمريمأنلوقاإنجيلويقول

يصدفوهنولمكالهذيانلهمكلامهنفتراءىهذاللرسل

241:01-،11".

المجدليةمريمجاءتالأسبوعأولفي!:يوحتاإنجيلويقول

وإلىبطرسسمعانإلىوجاءتفركضت..باكراالقبرإلى

والتلميذبطرسفخرج..يحبهيسوعكانالذيالآخرالتلميذ

لمولكنه..بطرسالآخرالتلميذفسبق..القبرإلىوأتياالآخر

الأكفانونطرالقبرودخليتبعهبطرسسمعانجاءثم.يدخل

إلىأولاجاءالذيالآخرالتلميذأيضادخلفحينئذ..موضوعة

أنهالكتابيعرقونبعديكونوالملأنهم.فآمنورأىالقبر

((.(9-02:01يوحناأالأمواتهنيقومأنينبفي

ينبغيأنهيعرفونيكونوالمأنهميوحناإنجيلكاتبيقولكيف

ذلكقالالمسيحأنالأناجيلتذكربينماالأموإتمنيقومأن

.سيطانبأنهنعتهالذيبطرسوفيهمللتلاميذعلانيةالقول
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يقللمالمسيحأنهيبهاالتسليممنمفرلاالتيالنتيجةإن

فلم،الأمراتمنوقيامتهقتلهعنتتحدثالتيالنبوءةتلك

مريمأذاعتهالذيهذاالقيامةحديثتلاميذهمنأحديصدق

مكانأدنىهناككانولما،كالهذيانجميعالهموتراءىالمجدلية

فيفثيتشكونكلكم":القاطعةعبارتهحسبالتلاميذلشك

الشكففيم،الصليبعلىقتلأنهتقررفالأناجيل،"الليلةهذه

نبوءته.وفقذلكبعدالأحدإثوسارتبقتلهتنبأقدكانإن

جمعلقد9:المسكونيةالفرنيةالترجمةعلماءقالهماحقا

الكاليدهنآتاهمها،الحاصةلنظراتهموفقا،ودونواالإنج!يليون

يحققأنيمكنلاالأناجيلهذهمضمونوإن"."الشفهية

.والتنامضاتالاختلافاتجاءتولهذا)1((تاريخياتحقيقاكله

الصلبرواياتعناصرمنالكثيرفياختلفواأنهمويكفي

الصلب.يومفياختلافهمأهمهاومن.والطهوروالقيامة

الذيالأخيرالعتحاءأنعلىولوقاومرقسمتىاتفقفقد

إلىالتلاميذتقدم":الفصحعشاءكانتلاميذهمعأكله

.(22،23:صاالسابقالمرجع)1(
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إذهبو!:فقال.الفصحلتأكللكنعدأنتريدأينلهقائلينبسوع

متىأالفصحوأعدوايسوعأمرهمكمالتلاميذففعل..المدينةالى

."122:311ولوقا،،141:61مرق!ى،(62:71-91

الجمعة.يومالتالياليومفيالصلبوكان

أكلقبلحدثعليهالقبصفإنيوحنا)نجيلحسبأما

الولاية.دارإلىقيافاعندمنببمسوعجاءواثم!.الفصح

يتنجسوالالكيالولايةدإرإلىهميدخلواولمصبحوكان

اليومفىالصلبكاندم(a(28:?8يوحناأالفصحفياأكلوا
..الفصحإستعدادوكان".الفصحخراففيهتذبحالذي

وهذا(([16-91:41يوحناأليصلبإليهمأسلمهحينئذ

وحدهالإختلافهذاإن.الخميسيومحدثالصلبأنيعني

ظنونعلى"يةالأناجيلمؤلفواكتبهماأنعلىبالتأكيدكفيل

.حدثماحقيقةفيطريقهالث!كيجدوبذلك

((.شيئاالحقمنيغنيلاالظنوأن"

الرسل:أعمالسفرفينقرأالمسيحيةإلىبولستحولوفي4-

.السماءمننورحولهأبرقفبغتةدمشقإلىاقتربأنه"

لماذاشاولضاوللهقائلاصوتارسمعالأرضعلىفسقط

يسوعأناالربفقال.سيدياأنتمنفقال.تضطهدني
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توقفوامعهالمساندونالرجالوأما..تضطهدهلأنتالذي

((.7(-2:!أ-أحداينظرونولاالصوتيسمعونصامتين

العانيالإصحاحوأما،التاسعالإصحاحيقولهماهذا

سمعتي!:بولسلسانعلىفيقولالسفرذاتمنوالعثمرون

ياأنتمنفأجبت،تضطهدنيلماذاشاولشاولليقائلاصوتا

والذي.تضطهدهأنتالذيالناصرييسوعأناليفقال،سيد

الذييسمعوالمولكنهموارتعبواالنورنظروامعيكانوا

((.،9-122:7-كلمني

يرواولمالصوتسمعوا:المافريننجدالتاسعالإصحاحففي

ولمالنورنظروا:نجدهموالعشرينالمانيالإصحاحوفيالنور

متناقضة.فالقصة.الصوتيسمعوا

أناقالبلاللهابنيسوعأناالصوتيقللمالروايتينوفي

نأيقولذلكبعدبدابولسلكن،الناصرييسوعأويسوع

فييكرزجعلوللوقتدا:السفريقولإذ.اللهابنيسوع

أولفكان."(19:52-الفهابنهوهذاإنبالمسيحالمجامع

قبلكبترسائلهأنإذالمسيحيةفيالعقيدةهذهأدخلهن

عاها.عضرخمسةبنحوالأناميلأمذم

555
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التاسعالفصل

الفهإلاإلهلا

دعاالذيالدينوأساسالحقائقوحقيقةالحقالقولهوهذا

:القرآنفيالحقيقول،والمرسلينالأنبياءإليه

إ!ةلأآور؟إيز4لؤحىإلأزسموليينقبلىينارشثفناؤمآ)

.(25:الأنبياءأ!فآغمدونأتأالأ

الأولىالوصيةأننجدالسابقينأسقارعلىسريعةإطلالةوفي

هذهبجميعاللهتكلم9فقد.اللهإلاإلهلا:هيلموسى

مصرأرضمنأخرجكالذيإلهكالربأنا:قائلاالكلمات

لكتصنعلا.أماميأخرىآلهةلكيكنلاالعبوديةبيتمن

الأرضفيومافوقمنالسماءفيمماماصورةولامنحوتاتمثالا

.الأرضتحتمنالماءفيوماتحتمن

غيورإلهإلهكالربأنألأنيتعبدهنولالهنتسجدلا

يجبالعبادةبيوتأنيعنيوهذا.((،ه-ا:02خروج]

العابدأمامهايقفالتيوالتماثيلالصوركلمنخاليةتكونأن

.وشركوثنيةذلكفكل،وموقرامخاطبا

ه
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إلهولاخرالآوأناالأولأنا":أسعياءالنبيإلىالوحيوفي

لاومجدي،اسميهذاالربأنا)،((،ا:144غيري

".[124:8لآخرأعل!

أنا"."(104:18تعادلونسبهوأياللهتثبهونبما"

الظلمة.وخالقالنورمصور..سوايالهلا،آخروليسالرب

-145:6هذهكلصانعالربأنا.الثروخالقالسلامصانع

V،))،((146:9مثليوليسالإله.آخروليسالقهأنا).))

إلههو.فحقالإلهالربأما":أرمياالنبيإلىالوحيوفي

((،10101أبديوملكحي

ه

:الشهاداتهذهنجدالتلاميذورسائلالأناجيلوفي

الأبديةالحياةهيوهذهدا:وقالالسماءنحوعينيهالمسيحرفع

الذيالمسيحويسوع،وحدكالحقيقيالإلهأنتيعرفوكأن

إلاإلهلا:الحقشهادةيعنيوهذا."،r:17يوحناأأيىسلته

آخر.ثيءولاالقهرسولالمسيحوأن،الأحدالواحدالله

ه
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أنهرأىفلمايتحاورونوسمعهمالكتبةمنواحدجاء9

نإيسوعفأجاب.الكلأولهيوصيةأيةسألهحسناأجابهم

واحد.ربإلهناالرب:إسرائيلياأسمعهيالوصاياأول

كلومننفسككلومنقلبككلمنالهكالربومحب

مثلهاوثانية.الأولىالوصيةهيهذهقدرتككلومنفكرك

هاتين.منأعظمأخرىوصيةليس.كنفسكقريبكتحبهي

وليسواحدااللهلانقلتبالحق.معلمياجيداالكاتبلهفقال

بعيدالستلهقالبعقلأجابأنهيسوعرإهفلما..سواهآخره

"،34-12:28مرقسأالقهملكوتعن

بالتوحيديشهدونالذينهمالآخرةالدارخيراتلهمفالذين

الخالص.

C

فقال.واحد!وليساإثنانكائنانوالفهأنهالمصيحبينولقد

هوأنا.حقرجلينشهادةأنمكتوبناموسكمفي":لليهود

((.،8:71يوحناأأرسلنيالذيالآبليويضهدلنفسيالشاهد
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أقدرلاأنا":أخرىمشيئةللهوأنمشيئةلهأنالمسيحوبين

مئةبلمثيئتيأطلبلالأنى..شيئانفسيمنأفعلأن

."،5:03يوحنااأرسلنيالذيالآب

يتعلقفيماوخصوصاشيءالأمرمنلهليسأنالمسيحوأقر

ابناويوحنايعقوبإليهتقدمفقد!.القيامةيومالناسبمصائر

لهمافقال.طلبناماكللناتفعلأننريدمعلمياتائلينزبدى

ماتحلمانلستما:يسوعلهمافقالا.لكماأفعلأنتريدانماذا

أعطيهأنليفليسيساريوعنيمينيعنالجلوسأما..تطلبان

."041-01:35مرقسألهمأعدللذينإلا

طلبتإييهيزبدىابنيأمأنذكرمتىأنبالذكر2وجد

للذينإلاأعطيهأنليليسدا؟لهاقالإجابتهفيرأنه،ذلك

."(23-02:02متىأ-أليمنأعدلهم

قائلا:ربهإلىتضرعيتهددهبالخطرسعرعندماصلاتهوفي

ليكنولكن.الكاسهذهعنيفاجز.لكمستطاعسيءكل"

((.،37-14:36مرقسأ-أنتتريدمابلأريدلاما

تتطابقلكينقسهيجاهدالصالحيناللهعبادككلفالمحيح

الله.مشيئةمعمثيئته
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الفهبينووسيطوشفيعكفاديبهإيمانهمأنيظونفالذين

اللهدعاكملأنهواهمونالقيامةيومأهوالمنسينجيهموالناس

فإنهالأناجيلرواياتحسبولكن،قتلاالموتكأسيذيقهألا

كانتولهذا.دعاءهاللهيصتجبولمالصليبعلىقتلقد

((.؟تركتنيلماذاإلهيإلهي":هيبائسةصرخةآخر

ه

كذلك.ليسوأنه،الأعلىالمثلوحدهللهأنالمسيحوثهد

أيها:وسألهوجثاواحدركضالطريقإلىخارجهووفيمالا

:يسوعلهفقال؟الأبديةالحياةلأرثأعملمأذاالصالحالمعلم

القهوهوواحدإلاصالحاأحدليس؟صالحاتدعونيلماذا

((.[-01:17A1مرقسا

وإن،اللهوبينبينهالخلطعدمإلىدائمايدعوكانوهكذا

أولئكمنذلكبعدعذرلأحدفليس.وحدهللهكلهالأمر

المتجسد.الإلهجعلوهالذين
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المتجسد:الإلهأسطورة

فيالمتخصصينوالأصاتذقاللاهوتعلماءمنسبعةاشترك

الإلهأسطورة":بعنوانكتابفي،الجديدالعهددراسات

وهم:،((المتجسد

.كمبردججامعة:كيوبتدرن

جامعة:يونجوفرانسى،هلثوجون،جولدرميخائيل

.برمنجهام

.دندنجامعة:هوددنلزلط

.أكسفوردجامعة:ويلزوموريس،نينهامدينيس

الحيزهذافيويكفينا،عنوانهمنيقرأالكتابمضمونإن

عنتتحدثوهي،مقدمتهفيجاءمابعضنقتبسأنالمحدود

منذالحديئةالإنسانمعارفمواجهةفيالغربيةالمسيحيةتطور

أصفاربأنالتسليمقبلتإنها":فتقول،عثرالتاسعالقرن

ولامتنوعةظروففيالترمنمجموعةكتبهاالمقدسالكتاب

إلهيا.تنزيلاألفاظهاإعتبارعلىالموافقةيمكن

نأكما،متزايدبمعدلالنموفيمسنمرةالإنسانيةالمعارفإن

لتصيرنفسهاتكيفيجعلهابماأبدايقوىالمسيحيةعلىالضنط
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،والإخلاصالواعيالفكرأهل)يمان،بهالإيمانيمكنشيما

تعالميهتلقيهومايسوعشخصيةبعمقإليهاجذبتهمالذينأولئك

.الإنسانحياةمعنىعلىأضوإءمن

آخرلاهوتياتطوراأنمقتنعونالكتابهذ!فيالمشتركينإن

العشرين.القرنهنالأخيرالجزءهذافيمنهلابد

ويتضمن.المسيحيةبمصادرمعرفتناتطورمنإليهالحاجةوتنبع

الرصلأعمالسفرلنايقدمهكما،كانيسوعأناعترإفاذلك

محيندورلأداء،القهقبلمنتبرهنقدرجل(12:22

باغبارهأخيرابهلحقالذيالصوروأن،الهيهدتخلال

عاتقالذيالمقدلرالثالثهنالثانيوالأقنوم،ايجسدالإله

شاعريأوأسطوريأسلوبإلاذلككلإن،البضرحياة

لنا.بأبسبةيعنيهعمالتعبير

...الحقيقةلصالجلازهاأصبجالاعترافهذاإن

يسوعوعنالقهعنالحديتتنقيةهوأملناإن:الآنولنقلها

فيالفهلحدهةالناسيتحرروبذلك،والتشويشالحلطهن

.)1("وكمالباستقامةالمسيحيةطريق

Johnتن Hick (and others): The My
8791,editedby John Hick, London.،
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:بطرسقولهيالعلماءإليهاأثارالتيوالفقرة

يسوعالأقوالهذهاسمعواالإصرائيليونالرجالأيها"

وعجائببقواتاللهقبلمنلكمتبرهنقدرجلالناصري

-تعلمونأيضاأنتمكماوسطكمفيبيدهالفهصنعهاوآيات

((.(2:22الرسلأعمالأ

إنسانإنه:قالوإنماالفهابنأوإلهأنهبطرسيقللم

.هذامنأكمرشيءولا(!ول!ول)

ه

السابقين:أسفارفيالواحدالإلهصفاتومن

((.،18:ايوحناأقطأحد-برهلمالله"

)2(أ-!أهأنيقدرواولاالناسمنأحديرهلنالذي"

:أبدايموتلاالذيالحيوهو."(6:16تيموثاوس

الأبدأإلىأئاحي..وأحميأميتأنا،معيإلهوليسأناأنا"

((.(54-32:93تثنية

."(6:16تيموثاوس)2(أ-الموتعدملهالذيا

فيهايخالفونالصليبعلىماتهالالأنيقولونفالذين
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الوجهيسلمأنإلاللإنسانسيلمنوليسالمقدسةاسفارهم

فهكذا.دائمسلامفيمعهفييشالعالمينربللهوالمتيئة

خير.يأتيكبذلك.وأسلمبتعرف!:أيوبسفريقول

((،122:21قلبكفيكلامهوضعفيهمنالشريعةإقبل

00

للمسلمين؟المنصرونهولاءيقدمماذ!والآن

مافهذا!لعنةالمسيحجعلتالتيبولسمسيحيةلهميقدمون

منلعنةصارإذالناموسلعنةمنافتداناالمسيح!:بولىيقوله

فيالمسلمونيقرأبينماهذا(((13:13غلاطية-أجلنا

قاإلقم!اركأوجغليئ):دائمابركةالمسيحجعلاللهأنالقرآن

.(31:مريمأ!!نث

C

كلجعلتالتيبولسمسيحيةللمسلمينالمنصرونويقدم

منوأكلعصىحينالأولىأييهمخطيئةفىشركاءآدمبني

هذهإن.الأصليةالخطيئةباسميعرفماوهذا،المحرمةالشجرة

علواذلكعناللهتعالى-القهعدلفيالطعنتعنيالفكرة

تماما.الأسفارتنقضهماوهو-كبيرأ
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منالابنيحمللالماذاتقولونأنتم":حزقياللنبيهالقهيقول

جميعحفظ،وعدلاحقافعلفقدالابنأما.الأبإثم

.تموتهيتخطئالتيالنفس.يحيافحياةبهاوعملفرائضي

الابن.إثممنيحمللاوالأب،الأبإثممنيحمللاالابن

الثريررجعفإذا.يكونعليهالشر-بروشر،يكونعليهالباربر

حقاوفعلفرائضيكلوحفظفعلهاالتيخطاياهجميععن

السيديقولالشر-سبموتأسرمسرةهل.يحيافحياةوعدلا

برهعنالباررجعوإذا.فيحياطرقهعنبرجوعهألا.الرب

أفيحيا.الشريريفعلهاالتيالرجاساتكلمثلوفعلإثماوعمل

خطئتهوفيخانهاالتيخيانتهفييذكرلاعملهالذيبرهكل

بيتياعليكماقضىذلكأجلمن..يموتبهاأخطأاقي

أسرلالأني..الربالسيديقولكطرقهواحدكلإسرائيل

((.321-18:911حزقيالأيموتمنبموت

أقوالفيبلالأصليةالخطئةعنشيئاتذكرلاالأناجيلإن

وصالحالخطايامننقيبفطرتهالإنسانأنيؤكدماالمسيح

أما.يلمسهملكيأولاداإليهوقدموا".اللهملكوتلدخول

اغتا!ذلكيسوعرأىفلما،قدموهمالذينفإنتهرواالتلاميذ
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لمتللأنتمنعوهمولاإليئيأتونالأولاددعوالهمدعوالهموقال

:ا!ومتى،41-01:13مرقىأالمنهملكوتهؤلاء

31-41،.))

آدمانتزعتالفهحكمةأنيقررما)1(المقدسةالأسفاروفيبل

يتوارثهاخطئةعنالحديثيمكنلاوبالتاليفمحتهاخطئتهمن

الكونفيالفهحكمةعنيتحدثالحكمةسفرهوفها.بنوه

(آدم)العالمأبى،جبلمنأولعلىسهرتالتيهي":فيقول

علىليتسلطقوةواعطه.زقهمنوأنقذظوحيداخلقأنبعد

.21-ا:01الحكمةسفرأ-شيءكل

التيهيالإنسانتهلكالتيالخطاياأنالمسيحبينولقد

قتل،:شرهـةأنكارتخرجالقلبمندا:فقالبنفسهيكتسبها

((.(15متىأتجديف،زورشهادة،سرقة،فسق،زنى

أقطعالحياةتدخلأنلكخيرفاقلعهايدكأعثرتكإن":وقال

تنطفألاالتيالنارإلىجهنمإلىوتمضييدانلكتكونأنمن

رجلكأعثرتكوإن،تلنألاوالناريموتلادورهمحيث

رجلانلكتكونأنمنأعرجالحياةتدخلأنلكخيرفاقلعها

.لسروت-المثرقدارمنضورأت-الحكمةكتب)1(
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يموتلادورهمحيث.تطفألاالتيالنارفيجهنمفيوتطرح

تدخاصأنلكخير،فاملعهاعينكأعئرتكو)ن،تنطفألاوالنار

جهنمفيوتطرحعينانلكتكونأنمنأعوراللهملكوت

."(48-9:43مرقسأ

:فيقولالمهلكةالخطاياهيوأممالهاتلكأنيعلموبولص!

لا.تضلوالااللهملكوتيرثونلاالظالمينأنتعلمونألستم!

مضاجعواولامأبونونولافاسقونولاأوثانعبدةولازناه

ولائتامونولاصكيرونولاطماعونولاصارقونولاذكور

."(91-.:6كوذئوس)1(أاللهملكوتهـثونخطافون

ورحمتهاللهوعدليتفقماالقرآنفييقرءونوالمسلمون

ؤطفقاصصؤء!تهمالماقذثئنغاقانحلا)منفرتهوواصع

صتم!قغوىزتيماءاد!وعصنآئحئةورقيمنعليهصاضفان

.(طهأ!!ؤتدىغقئيماقآتزنةآخنه

غيغألمطلإئماضلومنتفسهتهتلإىتإتتاآئذى)ئق

زيم!و!!تصنخنصئقدبينبمؤقاأخرقئيىززصااننزبرلتررؤ!

.511:الإسراءأ

البتة.متوارثةخطئةالإصلامفيليس

ه
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مغفرةأنتقولالتيبولسمسيحيةللمسلمينالمنصرونويقدم

ونحن":الصليبعلىالمسيحيموتأنتقتضيالبشرخطايا

((.(5:01روميهأابنهبموتالفهمعصولحناقدأعداء

وشفقة:رحمةكلمنوخلوهالعملهذابقسوةيعترفوهو

8:3201روميةأأجمعينلأجلنابذلهبلابنهعلىيشفقلمالذيإ

سامعيهعلموكم،تماماالتضحيةتلاش!فضالمسيحكانلقد

فما،الذل!حةلاالرحمةبريدالفهانالأنبياءأسفارفيماوردد

المسح:قاللقد.عنهرغماالمسيحالذلصحةهيكانتإذابالنا

:9متىأ-ذييحةلارحمةأريدإني.هوماوتعلموااذهبوا"

وذلمحةمحرقةتسرلمتقدمهةبذل!حة":داودوقال.((،13

تسرلالأنرن!.((،04:6مزمورأ-تطلبلمخطية

-منكسرةروحهيالقهذبائجأقدمهتفكنتوإلابذبيحة

51:17مزهورأ - `1 l).))

كلرحمتهوسعتالفهأنالقرآنفييقروونالمسلمونلكن

:ضيء

(.101:الأعرافأ!يثئحفئؤسيقتؤزختيئ)

ينكغعملمرآسهآلزخمةمبيماعلزئبهخكت!بى)
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زجصز!غفورتآتهرؤآضلحبقدءمنتابثز!هتةصمموتا

.،54:الأنحاما

زخمهمنقنطوألاآنفيمهغغلىآشرفوأألديندجبابئقل)

ألزجيم!آلففورلهؤإتمجميعاآلذنوبتغمرأيتةإنأدتة

ثتمائغذاباتأييكمآنقتلإينتإوآستموأرئبهتمإكؤآيطؤأ

زت!مينإليهمأنزلىمآآخمنوآتبعؤا!ئن!وئ،

آن!لتثعرونلاؤآشربغتةأتعذابتآيي!مآنقئل!ين

لينكنتوإنأيثرنجبفيفرطتماغئىبح!ئرقنقس!تقولى

ينثحنتصنألتةآتتؤتفوذآؤ!آ!خرين

!رةلىآتلؤآكذابترىعينتقولىآؤ!آلمتمصن

بهافكذتتةاتتىتفثجآقذتك!آلمخميميينمونقآكوت

.(الزصأ!!آلبهمرينع!نهتؤآشت!كتزت

الواسحةفبرحمته.مثيللهاليسالإسلامفياللهمغفرةإنبل

ؤععلامفؤتابمنإلأ).حسناتالخطاننسيئاتبيدل

آيته"ؤكأنح!نعخسم!آتيئآلته"لبذلىقأؤتبهفصيحاصعملأ

.،07:الفرمأنأ!زجيماغفورا
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فالمسلم.خاسرةبضاعةللمسلمينيقدمونالمنصرينإن

وهوالكتتابأهلأسفارعنوالكثيرالكثيريحلمعقيدتهبحكم

نأبلالمسيحقبلالأنبياءوكتبوالإنجيلالتوراةعنغريبالي!

ماجيدايتعلمواأنضرورةأكدتبهموالاحتكاكالتجربة

الإسلامتعلمهمضرورةأكدتكما،المقدسةأسفارهمتحتويه

المنصرينقدامىتلفيقاتخلالمنوليسالأصليةمصادرهمن

منشوراتهمبهتمتلئماوهو.المستشمرقينبحضوأكاذيب

.1(الإنترنت"الدوليةالمعلوماتضبكةعلىالتنصيريةومواقعهم

55

..خيراوأ

ؤآتتغئخمببنؤفؤينيماوتجقبماآشقتميئقيريماآخمئن)ؤتن

.(125:النساءأ!يخيلأءانرهيصآلتاوآتخدخييفاإنرهيصيقة

تصوكييلإنرسنصإلىأئنرذؤقآإتيتاأننرذؤقأبآلت!ةاشالؤئؤأ)

أويئرمآؤجمبمتىمؤتىأرويئؤقآؤآلأسنتايدقئلففوتت!نمخني

معئلهوق!تاؤتخنيثثرآصمتدئقترق،زيهزينآتيينولت
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فيممتمهإقآتؤتؤافىانأهتذواققل!بهءةاقنتمقآبيثلىةأقؤأقإق

.،البقرةأ!!آنث!صآلتميخؤلهؤآلتزتحتكيبفئمشيقايخ

علىوسمئئم!يصحفوئضاآنحرصرئارنكسثبحن)

،الصافاتأ!!آلققيبزتيت!ؤآلحتذ!آنمرشتيبن

555

"الدستور،صحيفةنضرتهالذىللمفالصورة:(أ)الملحق

1بتاريخ 9 9 /7 1 5 / A.

بالبريد.يوزعالذىالتصيرلمنشورصورة:)ب(الملحق

الجديدالعهدأسفارمرحديثةلطبعاتصورة:)بر(الملحق

النثليث.منهاففرةحذفتوفد
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صم!لوءيهدو.-لةل!صحهومصرتصرجيو

للري!!انلقرآانأ!لففا!ال!!هه!كرقليتالق!لىاة

!+-ح!حىسى

http://kotob.has.itالهودلتوراةيشهدلاالقرآن026



الالهبل!هـهـالنهـر!
"-يعحرشىعوطع

ا&بخاذ!فكلتلل!ننى-لىيلحما6حكلاالترراةرتكللستصا-لطدلسا*!شل
111!عرنلىا00أضلالمنر!ورر!د9دل!!!ل!ياتلدرا

ممارصطرنرومدددالإ!ك6ظ.ر،النرراةكاوللأنالاصطص+تس3اظرطيرلن.
!لفئ+!ي"شل،دالدلزلولبدال!رلهصصمل.شىرءصطر-!.اةشررش++ش

أا!ا.!اا!د.).ا!ضرنممaلJل

احير.شلإلحاشللأيذرأضا.رتردا!ضمط!راطدضالااامنكللألضالا3لصآملتل!را7لى.

!س(11تلفب)(لدع!رلدلتادلأتلمتض)!مونسمرنلهرلضاراحدبهـهيلىر!ظ

لالكلأسوشحا*أشلرللأ3رل!تا.رصلهطىشل!&رشي-&رةسهاتاتا&تا"يا،
أ1!ا!ت.ا-ا.ض!فللد%Vارط!!روءرتاست

ا!!)اس!ة.رطمكاإلمتزلرط6!دالزراةغمرمئص!يتاشباطالألل،

ح!.بذد.تردىصار.نهسرافحهدي!سسسنىالكلل!،طشياش+ضل:ل!لا+!-

،ا!!ال!تطسشسىرنلظمم!طهتشر!ذ!ط!.راسرةرسي3سناسأصشانظر!.

تنة.فالأإوعانه!لمحط7.دتوعه.أعبر.نظرةلحيعوعمعلردهعرع3وولوصلعدنجا.ار.

أا:،)1،!م.لفتلرحنمصنرنشتطعنطىسنب!سلورغر"افى.

!!اا-"ل--رسنبدلريرتتلأ..لافشرتللفلد!تح!شرر

-.عخع،

-توت-تبمصترتمر-ا-ال!ب!افعر-ش4-ر،ت-رطررنصصطيترت..

!د!ا.طثؤ).نشرنيطكلراليرفى3ال!طصىات-.رة-لفبئر

p)الأ-..المعوعلى.,A,!4*رخعاJرعجرعمصهراايراعر&لالىدع..اعلداعوع.. - I

براجاأع"خهـئ.نرموخلا-امخعأنايرالوالبىعنوحىورأ+إلارعاهعمئاوترط

ا،معحر).اعيعند-ردعلونوتميعجناع-

شن!لم:ولبيةمبنا1شز،ور/لندسللث!تط!ركرمردجملانه!-

ا-ادع!اقللنمىلى!اللمنرا+ع!انر!اةرلنز!ا.!مدا

111ةالمه؟.رضد!ص!ااةلحتىنفي!.شر!ب

11"لاصالم13شىلاو!ا.نروح!ص*.ط!االأننيإشلهشلد

ا؟.اافص1!لمرطمة!!ننقهادلىاكداعاخهتصصشتر!.ومط،

ص111الأسالما.-..-.رر!طاطصص3لظتيرمن..

11ر/ر-.لصممماروشمهرنس!عرالأرضايزونامضطك!هالن!شصصا!ردلد.!س-ر!

11م.)هـحص

ةا-د!كأنر)اير7-لأرلصىلررة-ى3طلظسراحم!رقرصننى!مةسصنظ.رلد7ا!يلارلردع.-ف!ر

j+شضيكلرجتلعانألألىمكع.خاط،تصحماعصانعجعا.ضأعلرع" AJورلا.وعمعررهعة-

1011ميه!ا)-ضنش

.سى.بب!كدسطاشابهساتصسن!رلاعيلأناببر7كالرفلهةصفعالبتها-ا

حمة،س-ناجمرهالوعبن3يلرفوركوع!لاسعاتهرعا.ومو3دشلصروعابرت3آتوطىلخرع3

ا.1!4المه)الله!ضوافاشا.1.،كلينئططيد-طمترو

افجوع.ريتوعروةنمسر-

--ق--لىأ!ءا&.-*-!ةصسمأفيرتدلطاكوااش!و(ديدإجكلاسراطا.و-ع!.ارةادست.تحد!

!جع؟،.تا-لىبخكلجعر،را-.وطاويب-ر.رعدع.د-لم

لملاعارلحرابرلمدولصا1لأ.طلأار1،د1سشكل.لح

إر؟فيرلأ-واءاالوتلأنرن؟،يحوعلىلى3راليل.أطجعا3؟طاالرد%ياطسالجااعطمس.

11لأا-11!ادسص!ل01خيا!!ىرنكا-لحي!لىبلىءدثيء،وبه!.رر،س

-الاس!.ا.ساللعلىشكل*د

*ع.الىأكصة.-لأحمحدإنل؟صفىمدلىملا..اعتص.وبةرىلكييلاالكلطعصصأرعلررا.

ا!ا-!!لمحدا071رلىء!"ا،ء،.و-،!.ا.لم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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